
PROTOKOLL 
 

Sancta Lucia Gilles Storgille avhölls i Odd Fellowhuset, Stockholm 

den 27 november 2021 i närvaro av 67 systrar och bröder. 

  
§ 1 

Broder HV Fredrik Källmark hälsade närvarande systrar och bröder välkomna. 

HV vände sig speciellt till Barbro Lundqvist som är Gillets gäst. 

Därefter uppmanades Broder LV att öppna vår Skrålåda som ett tecken på att årets Storgille 

kunde taga sin början. 

 

§ 2 

Gradgivning 

 

MÄSTARGRADEN 

Gesällerna  

Erik, Almströmer, Ulric Bengtsson, Madeleine Blomé Pousette, Gladys Doms,  

Bo Emanuelsson, Annie Eriksson, Lovisa Fagerlund,  

Roland Forshufvud, Maria Nilsson, Leif Peterson och Bengt-Åke Zetterström 

infördes efter avslutade gesällår och undervisades i de gamla lärdomar som tillhöra Gillets 

högsta grad. Efter undervisning i denna grads hemligheter och efter avgivna löften erhöllo de 

gradens lösen.  

De dubbades därefter av HV till Mästare i St:a Lucia Gille. 

 

Hedersmästare 

Olle Kahn dubbades av HV till Hedersmästare i St:a Lucia Gille. 

 

GESÄLLGRADEN 

Lärlingarna 

Jan-Erik Erixon, Birgitta Koller, Linda Lundström, Jenny Sandh, 

Marie Wallman Andersson och Christina Wik.  

hade avslutat sina lärlingsår och infunnit sig för att erhålla en högre grad. Efter undervisning 

i denna grads hemligheter och efter avgivna löften erhöllo de gradens lösen och upptogs 

därefter som Gesäller i S:t Lucia Gille. 

 

LÄRLINGSGRADEN 

Fem främlingar väntande utanför Gillets portar. 

De infördes och undervisades i de lärdomar som tillhöra Gilles invigningsritual. Efter 

avgivna löften erhöllo de gradens lösen och upptogs som Lärlingar i S:ta Lucia Gille. 

De nya lärlingarna voro: 

Olof Nesterud, Michael Nyman, Susanne Glimne, Waldemar Pramer och                        

Kristina Stenhammar. 



§ 3 

Parentation 

Axel Hartman hade för alltid lämnat vår krets.  

Broder HV erinrade om insatser.   

 

§ 4 

Föregående protokoll 

Broder LV föredrog protokollet från föregående Storgille 2019. 

Protokollet godkändes och lades ad acta. 

 

§ 5 

Väktarna informerade 

Broder LV vände sig till de nyinvalda lärlingarna presenterade väktarna och beskrev i korthet 

Gillet.  

LV erinrade om vikten av att hålla medlemsregistret uppdaterat, var och en bör kontrollera 

sina egna uppgifter. 

Informerades om att Olle Kahn, vid en ceremoni under gradgivningen, hade utsetts till 

Hedersmästare inom St:a Lucia Gille 

Ett historiskt bord med information om Gillets gångna dagar och några fotoalbum fanns 

utanför gillessalen. 

Syster Inga-Lill Thunholm och Broder Oscar Johansson informerade om att optikmuseet är 

under uppbyggnad vid Optikerutbildningen i Kalmar. 

 

 § 6 

Tillkännagivande av stipendier 
Tyvärr hade ingen ansökan inkommit till någon av St:a Lucia Gilles fonder. 

 

§ 7 

Kassarapport 

Broder Thomas Andersson Wikman föredrog Gillets kassarapport för verksamhetsåren  

2019/20 och för 2020/21.  

De godkändes och lades ad acta. 

 

§ 8  

Granskarnas berättelse 

Syster Barbro Lundqvist föredrog granskarnas berättelse, som godkändes. 

 

§ 9 

Ansvarsfrihet 

Gillet beslutade på granskarnas rekommendation ansvarsfrihet för Väktarna gällande de två 

föregående verksamhetsåren. 

 

 



 

§ 10 

Val av väktare 

Leif Andersson har avsagt sig omval som II Biträdande Väktare (skulle skett 2020) 

Bengt Palm har avsagt sig omval som I Biträdande Väktare/klubbmästare (skulle skett 2020) 

Per Söderberg har avsagt sig omval som Låd Väktare (2021) 

 

Väktarna föreslår att till ny 

II Biträdande Väktare välja: Lars Wulfing 

Broder HV gav en kort presentation av Lars Wulfing 

Storgillet beslutade enhälligt att bifalla förslaget. 

 

Väktarna föreslår att till ny 

I Biträdande Väktare välja: Harald Angström 

Broder HV gav en kort presentation av Harald Angström 

Storgillet beslutade enhälligt att bifalla förslaget. 

 

Väktarna föreslår att till ny 

Låd Väktare välja: Anita Hermelin 

Broder HV gav en kort presentation av Anita Hermelin 

Storgillet beslutade enhälligt att bifalla förslaget. 

 

Rollen som III Biträdande Väktare 

föreslås vara vakant. 

Storgillet beslutade enhälligt att bifalla förslaget. 

 

För övriga väktare föreslås omval. 

Storgillet beslutade enhälligt att bifalla förslaget. 

 

§ 11 

Val av granskare 

Till granskare omvaldes enhälligt Barbro Lundqvist och 

Inga-Lill Thunholm Henriksson. 

 

§ 12 

Fastställande av årsavgift 

Gillet fastställde årsavgift för 2022 till 600:- 

Avisering av avgiften skall ske under december 2021. 

 

 

 

 

 



 

§ 13 

Installation av Väktare 

Broder Lars Wulfing installerades och dubbades av HV till II Biträdande Väktare  

i St:a Lucia Gille. 

 

Broder Harald Angström installerades och dubbades av HV till I Biträdande Väktare  

i St:a Lucia Gille. 

 

Syster Anita Hermelin installerades och dubbades av HV till Låd Väktare  

i St:a Lucia Gille. 

 

§ 14 

Nästa Storgille 

Beslöts att avhålla nästa års Storgille lördagen den 19 november (alternativt den 26 

november) 2022 på plats som väktarna bestämmer. 

 

§ 16 

Övriga ev. frågor 

Ingen övrig fråga fanns att behandla. 

 

§ 17 

Avslut 

Då intet annat var att andraga uppmanades Syster LV att stänga skrålådan som ett tecken på 

att 2021 års Storgille var avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

SAMLING 
Efter Stor Gillet samlades systrar och bröder tillsammans med gästerna för ett mingel. 

Mousserande vin serverades. I salen utanför Gillessalen fanns ett ”historiskt bord” där 

dokument och bilder från Gillets tidigare år visades sammanställda av LV Per Söderberg. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

MIDDAG 
Efter Storgillet blev det sedvanlig trivsam samvaro med Julmiddag inklusive Luciatåg. 

Dessutom trevliga tal och lotteri.  

 

För värdefulla insatser för Gillets bästa avtackades följande väktare med blommor och en 

presentbok: 

 

Per Söderberg för sina 17 år som väktare varav 14 år som Låd Väktare med ansvar för  

Gillets arkiv och ceremonier. 

 

Bengt Palm för sina 10 år som I Bisittande väktare med ansvar som klubbmästare. 

 

Leif Andersson för sina 10 år som II Bisittande väktare med ansvar som mottagande Broder. 

 

Olle Kahn uppvaktades med blommor med anledning av hans utnämning till Hedersmästare. 

 

 

 

”Hatten” innehöll slutligen Kr 10.950 :- 
 

 

 

Vid Protokollet   Justeras 

 

    

    

    

    

   

 

Avgående Lådväktare   Högste Väktare 

Per Söderberg   Fredrik Källmark 

     

 

 


