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TAck Leif
Efter fyra år som ålderman och dessförinnan lång 
tid i Carlstads-Gillets råd avtackades Leif Alte med 
en stor blombukett vid höstgillet den 30 november 
2005. Under Leifs tid vid rodret har den kanske 
största förändringen i Gillets historia genomförts då 
föreningen öppnade sina dörrar för kvinnor. Bland 
mycket annat, som ägt rum under Leifs period, kan 
också nämnas instiftandet av ett litteraturstipen-
dium, utvecklingen av medlemstidningen Gillet 
och uppstart av identifiering av gamla fotografier 
i Gillets arkiv.

Leif har varit en mycket uppskattad ålderman. 

Föreningen tackar honom för det han har gjort för 
Carlstads-Gillet och för Karlstad.  

HösTgiLLeT
Traditionellt Höstgille avhölls onsdagen den 30 
november i Stadshotellets anrika festsal. Cirka 140 
medlemmar hade hörsammat kallelsen varav 108 
stannade kvar efter förhandlingarna för att inta en 
välsmakande buffé.

Höstgillet inleddes med förhandlingar där Gil-
lets råd gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Till 
ny ålderman efter Leif Alte valdes Gillets redaktör 
Per Berggrén. Den berggrénska familjen är för öv-
rigt rikt representerad i rådet eftersom även Inger 
Berggrén valdes in som bisittare.

Efter förhandlingarna visade Hans Beäff, under 
rubriken När seklet var stumt, gamla stumfilmer 
från 1900-talets början. Detta var en mycket upp-

Byte av ålderman, sex nya medlemmar och stumfilm. 
De 140 gästerna fick en riktig helafton på höstgillet.  
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NyA medLemmAr
Carlstads-Gillet hälsar nedanstående sex 
nya medlemmar välkomna och hoppas att 
de skall trivas i gemenskapen.

Inger Edberg
Nils-Erik Einarsson
Elisabet Esseen
Anita Jakobsson
Harry Nyberg
Margareta Widstrand



skattad programpunkt som bjöd både på bilder 
från gamla Karlstad och skämtfilmer. Filmerna 
akompanjerades av pianomusik utförd av den nye 
åldermannen. 

rådeT
Efter höstgillet samlades rådet den 8 december för 
att konstituera sig och antog härvid nedanstående 
sammansättning för innevarande arbetsår.

Ålderman Per Berggrén (redaktör)
Vice ålderman Martin Edman
Skrivare  Erik Hellberg  
Skattmästare Per Anders Olson
Arkivarie Karl-Axel Hjerdt 
Munskänk Bill Ivarsson 
Bisittare  Ragnar Hedin
Bisittare  Carlåke Skoghäll
Bisittare  Johanna Magnusson
Bisittare  Inger Berggrén

räkeNskApsgrANskAre
Till att granska Carlstads-Gillets medel och fonder 
omvaldes Mattias Biörklund och Börje Nygren med 
Kjell Mollstedt som ersättare.

VALdeLegerAde
I valberdningen ingående Lars Myhrén och Gun-
nar Ekström hade avsagt sig omval, varför de 
avtackades i vederbörlig ordning. Lars, som varit 
sammankallande under en lång följd av år, fick en 
stor blombukett som bevis på uppskattade insatser. 
Sven Maechel kvarstår i valberedningen och övriga 
valdelegerade kommer att utses av rådet.

Bestämmelser för Carlstads-Gillets 
författarstipendium

Carlstads-Gillets stipendium är instiftat för upp-
muntran till författandet av skrifter om Karlstad. 
Det utdelas enligt nedanstående principer.

Stipendiet utgår i form av ett bidrag till förfat-
tarprojekt om Karlstad. Ansökan inlämnas till 
Carlstads-Gillets kansli. Beslut om utdelning fattas 
av Gillets råd.

Ansökan skall vara Gillet tillhanda senast den 
1 september. Ingen särskild blankett krävs men 
ansökan skall inkludera innehållsförteckning, fi-
nansieringsplan och tidplan för arbetet. Referenser 
till och utlåtande från sakkunninga bör bifogas. 
Slutredovisning och utdelning av medel skall ha 

31 december 
är sista betalningsdag för medlemsavgiften

Vårgillet 2006 
äger preliminärt rum torsdagen 20 april 

skett inom ett år från det att beslut om utdelning 
fattats.

Målsättningen är att stipendiet, som skall uppgå 
till 10 000 kronor, utdelas på höstgillet till en person, 
under förutsättning att disponibla medel finns.  Be-
slutet bereds av en kommitté, som för varje år utses 
av Gillets råd, med åldermannen som sammankal-
lande. Kommitténs förslag skall vara enhälligt. Det 
slutliga beslutet fattas av Carlstads-Gillets råd. 
Skriften skall ingå i Carlstads-Gillets skriftserie. 

De medel Gillet har att disponera består av de 
pengar Gillet beslutat att anslå till stipendiet samt 
eventuellt andra finansiärers donationer.

e-posT ocH HemsidA
Gillets medlemmar uppmanas att meddela sin e-
postadress och att i möjligaste mån kommunicera 
med rådet via e-post. Studera också föreningens 
hemsida som Göran Engström aktuellthåller med 
intressant information om Gillet och om Karlstad. 
Just nu kan man till exempel läsa om höstgillet.

BidrAg TiLL TidNiNgeN giLLeT
Bidrag till nästa nummer av Gillet, som planeras 
att utkomma i maj 2006, mottages tacksamt av 
redaktören senast den 31 januari.

mATrikeL
Efter diskussion under höstgillet beslutades att av-
lidna gillemedlemmar även i fortsättningen skulle 
redovisas i Carlstads-Gillets matrikel. Denna ut-
sänds nu tillsammans med detta informationsblad. 
Medlemmarna ombeds att rapportera eventuella 
felaktigheter till skrivaren Erik Hellberg. 

Inger Berggrén 
valdes vid höst-
gillet in som ny 
bisittare i rådet 

koNTAkTpersoN
Erik Hellberg, Gökärtsgatan 12, 653 45 Karlstad 
054-56 20 09
redAkTör
Per Berggrén, Strandvägen 18, 652 23 Karlstad  
054-24 06 99 – perberggren@comhem.se


