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Styrelse  
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande     Inga-Britt Ericson 
Vice ordförande och sekreterare Bengt E Andersson 
Ekonomiansvarig                 Catharina Fors  
Ledamot, ansvarig hemsidan     Ricky Eriksson 
Ledamot                                      Rickard Arvidsson 
Ledamot                                      Maria Johansson 
Ledamot                                      Marion Nyström (deltog i ett styrelsemöte under 2019)  
Adjungerad                                 Solveig Pettersson 
 
Händelser under verksamhetsåret 
 
Paltfest 
 
Verksamhetsårets första begivenhet var paltfesten den 24 januari 2019 på Restaurang Klein’s            
skolmat på David Bagares gata 22. Det var 82 gäster som avnjöt god palt från Margareta Erikssons                 
cateringfirma på Brännkyrkagatan och lyssnade på författaren Marion Nyström, bördig från Boden. 
 
Marion berättade om hur hon lyckades göra sitt största hinder till sin största fördel. Trots läs- och                 
skrivsvårigheter går det att både lära och leverera. 
  
Årsmöte 
 
Årsmötet hölls den 6 april 2019 på restaurang Lövholmen, Lövholmsvägen 2, Liljeholmen. Till             
årsmötet kom 52 medlemmar och gäster. Årsmötesförhandlingarna leddes av Ulf Öqvist. Till            
sekreterare utsågs Bengt E Andersson.  
 
Surströmmingsfest 
 
Den  17 september 2019 ordnades den traditionsenliga surströmmingsfesten på restaurang 
Lövholmen, Lövholmsvägen 2, Liljeholmen med 97 deltagare Surströmmingsfesten var ett 
samarrangemang mellan Västerbottens Gille, Tornedalingar i Stockholm och Norrbottens Gille. 
Från Västerbottens Gille deltog 32 personer, från Tornedalingar i Stockholm 15 personer och 
resterande 50 personer var från Norrbottens Gille.  
 
 
Innan vi intog surströmmingen hade vi nöjet att lyssna på Karin Tjärnström som arbetar på  
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Norrbottens museum. Karin berättade om kampen för rösträtt och självständighet vid förra 
sekelskiftet fram till 1921. Nio starka, driftiga och yrkesverksamma kvinnor från Norrbotten lyftes 
fram som förkämpar för demokrati lika rättigheter för män och kvinnor 
 
 
Övriga aktiviteter 
  
Den 13 maj 2019, i arla morgonstund, ordnade Ricky Eriksson en fågelskådning  vid Isbladskärret 
på Djurgården. En morgonpigg medlem deltog i skådningen. 
 
Lördagen den 30 november 2019 deltog många medlemmar från Norrbottens Gille i ett seminarium 
på ABF-huset “Kiruna - stadsomvandling och gruvstrejken 50 år”. Gillet beslutade att ge ett bidrag 
till seminariet i ett inledande skede men eftersom LKAB tog hela kostnaden blev det inte aktuellt. 
Gillets styrelse delade ut information om Gillet på seminariet som troligtvis resulterade i ett antal 
nya medlemmar. 
 
Den 11 december 2019 deltog 17 medlemmar i en uppskattad  och inspirerande guidad visning av 
konsten i Folksamhuset. 
 
När Folksamhuset byggdes på 50-talet beslöts att 1 procent av byggkostnaden skulle läggas på 
konst. Pengarna räckte till en fantastisk samling av konst, skulpturer, specialbeställd möbeldesign 
för lokalens förskönande. 
 
Styrelsemöten  
 
Under året har 11 protokollförda sammanträden hållits, där bl.a. våra arrangemang planerats och             
utvärderats. Mötesplatserna har varit i Tullinge, Östberga och i Älta. På Konditori Vete-Katten,             
Waxholmsbolaget Norrskär och på Restaurang Klein’s skolmat,  
 
Medlemmar  
 
Vid utgången av året hade Giller 223 medlemmar varar 7 är hedersmedlemmar. 177 medlemmar har 
betalat medlemsavgiften för år 2019. 39 medlemmar har inte betalat medlemsavgiften men kvarstår 
i medlemsregistret. Medlemsavgiften uppgick till 150 kronor. 
 
Ekonomi  
 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Resultatet för året visar på vinst. Föreningen har fortsatt              
tillfredsställande likviditet.  
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Vinstdisposition   
 
Balanserade vinstmedel    39.949 
Årets vinst                          14.360 
Eget kapital                         54.309 
 
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning för 2020. 
  
Sammanfattande kommentarer 
 
Våra arrangemang, fester, studiebesök och föreläsningar har lockat många deltagare. Vår ambition att 
engagera gäster med norrbottnisk bakgrund, som har intressanta erfarenheter att berätta, har bidragit 
till den stora uppslutningen på våra sammankomster. 
 
Vår hemsida www.norrbottensgille.se, och vårt deltagande på Facebook har också gett oss nya 
kontakter.  
 
 
Stockholm den 4 mars 2020 
 
 
 
 
 
Inga-Britt Ericson                               Bengt E Andersson                  Catharina Fors  
 
 
 
 
 
Rickard Arvidsson                             Ricky Eriksson                         Maria Johansson  
 
 
 
 
 
Marion Nyström                                 Solveig Pettersson 
 
 
 


