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Carlstads-Gillet 
 

Rådsberättelse över Carlstads-Gillets verksamhet arbetsåret                    
1 oktober 2015 – 30 september 2016 
 
Gillets medlemmar: 
Antalet medlemmar var vid arbetsårets utgång 417 stycken. 
 
Hedersgillesmedlemmar: 
Leif Alte 
Anders Blomqvist 
Ingemar Eliasson 
Per Berggrén 
Monica Elgh 
 
Räkenskapsgranskare: 
Klas Nerman 
Börje Nygren 
Kjell Mollstedt (ersättare) 
 
Valdelegerade: 
Torbjörn Joghed (sammankallande) 
Cecilia Alte 
Per Olof Myrin 
 
Höstgillet 2015 
Förhandlingarna avhölls på Stadshotellet i Karlstad där vi fick disponera Franska 
matsalen för förhandlingar och föredrag samt Vintermatsalen för Gillesmåltiden. 
 
För att bekanta sig med de blivande gillesmedlemmarna före Gillet, träffade 
Åldermannen och Skrivaren dem och bjöd på snittar och cider.  
 
Sju nya medlemmar togs in: 
 
Ida Ahlfont 
Harald Hedenlund 
Fredrik Höglund 
Linda Höglund 
Ingvar Ingvarsson 
Lennart Karlsson 
Britt Strandberg 
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Förhandlingar enligt föredragningslistan hölls varvid Inger Berggrén omvaldes till 
ålderman. Per Uppman och Barbro Brolinsson invaldes i Rådet efter Charlie Skoghäll, 
Karl Axel Hjerdt och Erik Hellberg.  
 
Rådet består nu av 10 ledamöter. En ambition har länge varit att minska Rådets 
medlemmar. Därför ersätts nu inte samtliga avgående medlemmar. 
 
Efter en omdisposition av posterna i Rådet innehar följande personer funktionerna: 
 
Ålderman   Inger Berggrén 
Vice ålderman Per Uppman 
Skrivare  Lennart Hellqvist 
Skattmästare Barbro Brolinson 
Arkivarie  Sven Wallin 
Munskänk  Margareta Widstrand 
Bisittare  Marie Aakre 
Bisittare  Eva Lejrin 
Bisittare  Anna Hedstrand 
Bisittare  Robert Warholm 
 
Redaktör  Marie Aakre 
 
Monica Elgh valdes till hedersgillemedlem och fick ett inramat 
hedersgillemedlemdiplom. 
 
De avgående Rådsmedlemmarna, Karl Axel Hjerdt, Erik Hellberg och Charlie Skoghäll 
uppvaktades med hedersgåvan, konstverk designat av Hans Tilly, och blommor. 
 
Speciellt uppmärksammades Ulf Lagerbeck och Bengt Johansson för sina insatser med 
att registrera Gillets fotosamling samt Göran Engström för sitt arbete med att hålla 
Gillets hemsida aktuell. Dessa tre fick motta Gillets hedersgåva. 
 
Åldermannen betonade vikten av att Gillet snarast måste försöka att använda sig av 
digital teknik så mycket som möjligt för att vara en förening ”i tiden”. Detta har även 
framförts i tidningen Gillet och kommer att arbetas med alltmer intensivt inför 
framtiden. 
 
Hjälp med att skanna bilder till vårt arkiv efterlystes. Börje Nygren och Carl-Fredrik 
Dahlström anmälde sig att hjälpa till med detta, vilket mottogs med glädje. 
 
Efter förhandlingarna fick vi lyssna till ett intressant föredrag av Åldermannen, då hon 
berättade om sitt arbete som arkitekt och länsarkitekt. Hon visade bilder och kartor om 
förändringar i stadsrum och byggnader i Karlstad.  
 
Detta föredrag hade också hållits vid Kulturarvsdagen 2015. 
 
Efter mingel i Vintermatsalen var det dags för årets Höstgillesmåltid. 
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I samband med måltiden sjöngs en hel del. Traditionsenligt inledde vi med ”vår” 
Karlstadsvisa där förrförre Åldermannen Per Berggrén var försångare.  
 
Efter ett trevligt och uppskattat samkväm var det dags att ge sig iväg hem i höstrusket 
vid elvatiden på kvällen. 
 
Vårgillet 2016 
Även detta Gille hölls på Stadshotellet och i samma lokaler som vid Höstgillet.  
 
Åldermannen och Skrivaren träffade de blivande Gillesmedlemmarna före Gillet och 
hann bekanta sig med dem och att berätta om intagningsceremonin. 
 
Åtta nya medlemmar togs in: 
Mats Ekholm 
Per Grundström 
Kerstin Lindvall 
Bengt Olof Lysell 
Claes-Peter Persson 
Birgitta Rosén 
Jon Räftegård 
Ingrid Skålén 
 
Åldermannen redogjorde för ändringar som gjorts i föreningen. Speciellt skall nämnas 
att förändringarna är gjorda i avsikt att förenkla och därmed också förbilliga vissa delar 
av verksamheten och hanteringen vid till exempel utskick. Mycken tid och möda har 
lagts på olika brev och meddelanden till Gillets medlemmar. Nu kommer Gillet 
(tidningen) ut två gånger om året och innehåller då kallelse till vår- respektive höstgillet. 
Dessutom uppmärksammar vi årets jubilarer i tidningen i stället för att skicka ut 
separata hyllningskort.  
 
Under såväl hösten 2015 som våren 2016 har föreningen uppmärksammat olika 
planerings-och byggprojekt i staden. Detta har resulterat i ett antal tidningsartiklar och 
skrivelser till såväl kommunen som länsstyrelsen. När det gäller ombyggnaderna i 
Gamla Wermlandsbanken poängterade Åldermannen vikten av att följa upp vad som 
krävts av ansvarig myndighet när det gäller byggnadsminnet i denna byggnad. 
Stadsbyggnadskontoret, som gett lov till ombyggnaderna, har även med en skrivning om 
att uppföljning kommer att ske, vilket vi noterar som en framgång för oss i Carlstads-
Gillet. 
 
Efter förhandlingarna fick vi lyssna till en intressant och underhållande berättelse av 
Mats Ekholm under rubriken ”Karlstad – universitetsstaden”. 
 
Mats Ekholm har varit aktiv vid nuvarande Karlstads universitet sedan starten som 
universitetsfilial år 1967 och deltagit i resan fram till att Karlstads universitet fick eget 
universitetsstatus. Förutom att berätta om denna resa förklarade också Mats ett antal 
begrepp som tillämpas inom universitetsvärlden, som till exempel akademi, skola, 
fakultet och disputation.  
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Efter mingel i baren som anordnats i anslutning till Vintermatsalen intog vi vårens 
gillesmåltid. En nyhet för i vår var att vi inte hade tagit med drycker i priset för maten. 
Var och en kunde beställa vad de ville dricka och betala därefter.  Därmed blev också 
priset för måltiden lägre. 
 
Till Vårgillet fick medlemmarna bjuda med en gäst. Vi blev omkring 90 personer som 
njöt av detta Gille. Olle Österling var en förnämlig sångledare och alla var eniga om att 
detta varit ett av de trevligaste Gillena de varit med om.  
 
Rådssammanträden 
Under arbetsåret har Rådet sammanträtt nio gånger. Dessutom har ett antal 
arbetsutskottsmöten hållits. Vissa frågor har behandlats i AU och effektuerats direkt. 
Andra har tagits upp i Rådet för vidare beredning. 
 
Protokoll från Rådsmötena är utlagda på Gillets hemsida. 
 
Aktuella frågor och åtaganden som behandlats under året 
Rådet har valt att ge ut tidningen Gillet två gånger per år. Den som ges ut i februari är 
inriktad på i första hand föreningsfrågor och innehåller kallelse till Vårgillet. Under 
september kommer Gillet ut med en fylligare del, som innehåller ett flertal artiklar och 
kallelse till Höstgillet. I Gillet tillkännages även årets jubilarer. Exakt form för respektive 
tidning är inte fastställd ännu utan måste utvecklas efter hand. 
 
Under året har ett stort arbete lagts ner på sortering och registrering samt skanning av 
bilder. Detta arbete fortsätter. Efter hand skall Gillets bilder kunna nås och beställas via 
hemsidan.  En aktuell bildpolicy är utarbetad. 
 
Åldermannen har medverkat med föredrag i olika föreningar och skrivit ett antal 
artiklar till Karlstads tidningar samt även ställt upp för intervjuer i pressen. 
 
I samband med ombyggnaden av Gamla Wermlandsbanken kommer restaurangdelen att 
ha tavlor som depositioner från Gillet för hängning i lokalerna. Även storförstoringar av 
tidiga Karlstadsbilder kan komma att utsmycka lokalerna.  Fotografier på Roll-ups 
kommer att erbjudas för placering i anslutning till entréerna. 
 
I vårnumret av Gillet erbjöds medlemmarna att svara på en enkät om hur man ville 
förändra Gillet för att bättre leva upp till dagens krav samt att kunna leva vidare i 
framtiden. En ”framtidsgrupp” kommer att tillsättas, som skall behandla vad som 
kommit fram av enkäten. 
 
Gillet har av historiska skäl haft så kallat brutet räkenskapsår. Efter hand har de flesta av 
dagens föreningar och företag gått över till att ha ett räkenskapsår som stämmer med 
kalenderåret. Rådet föreslår att även Gillet ändrar sitt räkenskapsår att följa 
kalenderåret.  Beslut om detta skall fattas på två på varandra följande Gillen, eftersom 
det är en stadgeändring. 
 
Gillets hemsida handhas av Göran Engström. Nu har drivrutinerna för denna avslutats 
och vi behöver göra om den i ett nytt format. Rådet har diskuterat olika lösningar för att 
kunna få gjort en professionell och effektiv hemsida. Någon konsult behöver kopplas in. 
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För att anpassa föreningen till den digitala teknikens möjligheter har mailadresser 
efterlysts och medlemsregistret kommer att visas på Gillets hemsida. Efterhand kommer 
Rådets medlemmar att få handha USB-minnen med sina ansvarsområden inlagda och 
även ansvara för att dessa blir uppdaterade.  En person kommer att utses att handha 
den samlade informationen och ansvara för att allt blir uppdaterat. På det här viset 
kommer vi att kunna avstå från en gemensam dator på Gillets kontor. Nuvarande 
utrustning placeras hos den, som är mest betjänt av den. Detta arrangemang förutsätter 
att respektive rådsmedlem arbetar från sin egen dator. 
 
Gillets telefonabonnemang har sagts upp. De som vill komma i kontakt med någon i 
Rådet får göra det via mail eller på mobiltelefonnummer som anges på hemsidan och i 
tidningen. 
 
Under året har mycket tid gått åt att sortera och städa i Gillets lokaler i Gamla 
Wermlandsbanken. Det förråd, som vi disponerade i källarplanet har nu övergått till de 
som skall ha butiker i Marmorhallen varför vi fått utrymma det. En del av vad som fanns 
i förrådet har slängts och annat har flyttats till vårt kontor. Till kontoret har en bokhylla 
inköpts och städning av kontoret kommer att ske så snart byggnadsarbetena avslutats. 
Vi har diskuterat att hämta, de på Museet deponerade möblerna och flytta ut 
kommunens möbler. Kommunens ansvarige kommer att kontaktas. 
 
Ekonomisk redogörelse 
Se bilaga. 
 
Gåvor 
Gåvor som inkommit under verksamhetsåret är: 
 
Förbundet Varer Svenske 100 år – en krönika om den eviga ungdomens år. Gåvan har 
skänkts av författaren och gillesmedlemmen Hans Hedstrand. 
 
Den nyfikne 90-åringen från Karlstad – berättelser om anekdoter från ett liv och en stad i 
ständig förändring. Gåvan har skänkts av författaren och gillesmedlemmen Hans-Erik 
Sennmark. 
 
Karlstad i november 2016 
 
 
Inger Berggrén  Lennart Hellqvist 
Ålderman   Skrivare 
 
 
 


