
Skara Gilles årsstämma 2022 

På onsdagskvällen genomförde Skara Gille sin årsstämma i det nyrenoverade Skara Stadshotell. 

Spänningen var stor när medlemmarna anlände. Hur såg det ut i Festsalen? Vilken service skulle man 

få ta del av? Vad skulle serveras på buffén. Intresset var stort och frågorna många. 

När man tog plats vid borden kunde man njuta av ett bildspel som Göran Johansson komponerat, där 

hundratalet bilder från förra årets aktiviteter rullade. Här kunde man se pristagarna från 

stadsorienteringarna, bilder från stadsvandringarna, katten Sören som lät sig klappas på 

hembygdsmässan, Tummes nyckel från besöket på Historiska vid höstresan och mycket, mycket mer. 

Så inleddes stämmoförhandlingarna av åldermannen Tommy Kroon. Efter parentationen, där Ann-

Britt Molander Johansson läste dikten ”En gång skall du vara en av dem” av Pär Lagerkvist, valdes 

förre åldermannen Sture Veghed att leda mötet. Punkt för punkt gicks igenom i rask takt. När det var 

dags för verksamhetsberättelsen tog Gillesskrivaren Barbro Hassel över och med hjälp att ett bildspel 

visade hon att verksamheten hade varit omfattande, trots restriktioner. Vid valen till funktionärer 

fylldes en vakans sedan höstens stämma. Lena Brodin valdes in som bisittare i Gillesnämnden och 

Lars Andersson och Kjell Nordström bildar ny valberedning. I övrigt blev det omval på alla poster. När 

det blev dags för att presentera årets aktiviteter lämnade Sture över klubban till den omvalde 

åldermannen Tommy Kroon som berättade om de händelser som planeras. Därefter passade han på 

att tacka Sture Veghed för hans eminenta hantering av klubban och överraskade med att presentera 

den förre åldermannen som hedersmedlem i Skara Gille. En utmärkelse som verkade överraska. 

Därefter inleddes en febril aktivitet vid buffébordet. Raska fötter och flinka händer såg till att duka 

upp ett bord med temat ”Svenska smaker”. Här kunde gästerna fylla sina tallrikar med många 

godsaker. Faten fylldes på och många behagliga suckar hördes runt borden. Efter maten kom Mikaela 

Grundström, VD för Jula hotell, och berättade om den långa och omfattande renoveringen. Ett 

mycket populärt inslag där gästerna fick veta många spännande detaljer om arbetet de senaste ett 

och ett halvt åren. Att nyfikenheten var stor, visar alla de frågor som ställdes av gästerna. 

Som avslutning erbjöds man att ströva runt i hotellet och njuta av de många detaljerna som hämtats 

tillbaka från förr. Man fick möjlighet att studera de 31 ”Lerintavlorna” och se de nya delar med 

verksamhet som erbjuds. På vägen ut genom dörren kunde man också söka svaren på de inledande 

frågorna. Festsalen var pampig. Servisen var av toppklass. Maten på buffén var till full belåtenhet.  

Nu laddar Skara Gille för nya spännande aktiviteter. Tanken är att ännu flera skall bli medlemmar. 

Ännu flera skall delta i föreningens aktiviteter och de som skall leda arbetet är: 

Ålderman Tommy Kroon 

Biträdande ålderman Gunnar Karlsson 

Kassaförvaltare Erik Sånnek 

Gillesskrivare Barbro Hassel 

Bisittare: Göran Johansson, Anders Sahlström, Gunilla Landahl, Christina Johansson och Lena Brodin. 

 

Bilderna som presenteras på kommande sidor är tagna av Freddie Wendin. 



 
Rekordmånga med lemmar hade slutit upp på årsstämman. 

 
Gilleskrivare Barbro Hassel föredrog verksamhetsberättelsen med  

ett bildspel som underlag. 

 
Åldermannen lämnar över blommor till Sture Veghed som har utnämnts  

till hedersmedlem i Skara Gille. 



Nämnden i Skara Gille samt värdparen 

 
Övre raden från vänster: Gunnar Karlsson ( biträdande ålderman ), Göran Johansson, Gunilla Landahl, 

Christina Johansson, Lena Brodin. Undre raden från vänster: Erik Sånnek ( kassabevarare ), Tommy 

Kroon ( ålderman ) och Barbro Hassel ( gillesskrivare ) Saknas på bilden gör Anders Sahlström. 

 

 
Värdparen från vänster: Gudrun och Roland Johansson, Lena och Bo Svensson samt Monica och Rune 

Rapp. 

 


