Välkommen till
Norrbottens Gille

Norrbottens Gille är en förening för norrbottningar som
numera bor i Stockholmsregionen och angränsande län men
även i övriga delar av landet.
Vi vill fungera som en trivsam kontaktpunkt för
norrbottningar i förskingringen.

Hemsida: www.norrbottensgille.se
Organisationsnummer: 802443-8692
Plusgironummer: 5 94 10-1
Postadress:
Norrbottens Gille
c/o Catharina Fahlesson
Vinkelhaksvägen 17
138 34 ÄLTA

Norrbottens Gilles historia
Gillet har sina rötter i Norrbottensföreningen i Stockholm som bildades
1927 och i Luleåpojkarna som bildades 1935. Den senare bestod av
medlemmar i Norrbottensföreningen som varit studenter vid högre
allmänna läroverket i Luleå.
Norrbottensföreningen bytte 1959 namn till Norrbottens Gille i Stockholm
och verksamheten återupplivades efter mönster från övriga norrländska
gillen i huvudstaden.
Under en period i början av 1970-talet ordnade Luleåpojkarna och
Norrbottens Gille gemensamma arrangemang och i mars 1974 gick de
formellt samman under namnet Luleåpojkarna med Norrbottens Gille.
Den 15 mars 1979 antogs nya stadgar och då beslöts att föreningens namn
skulle vara enbart Norrbottens Gille. Föreningens verksamhet vidgades
och förnyades och Gillet blev en omtyckt samlingspunkt för norrbottningar
i Stockholm.

Verksamhet
Vi har tre traditionsenligt återkommande aktiviteter under året, nämligen:

* Paltfesten i januari
Paltfesten är Gillets stora evenemang. Den brukar locka 100 – 150
paltsugna norrbottningar med gäster som utan vidare konsumerar ca 600
välsmakande paltar.
* Årsmötet i april

Verksamhetsberättelsen presenteras och vi diskuterar gemensamt idéer och
uppslag och beslutar om föreningens ekonomi och verksamhet. Mötet
avslutas med middag eller buffé med norrbottnisk mat.

* Surströmmingsfesten i september
Vi samlas kring dofterna av surströmming med mandelpotatis, tunnbröd
och andra nödvändiga tillbehör.

Utöver detta ordnar vi studiebesök, seminarier, stadsvandringar och
kulturella arrangemang som vi tror kan intressera våra medlemmar.
Syftet är att upprätthålla och främja samhörigheten med Norrbotten och att
följa utvecklingen i vår nordligaste landsända. Ett viktigt inslag i detta är
att lära känna varandra och utbyta tankar och erfarenheter kring vår
gemensamma bakgrund.

Föreläsare på våra sammankomster
Till våra sammankomster inbjuds föreläsare med norrbottnisk eller annan
bakgrund.
Några exempel på föreläsare under åren:
Martin Ljung, Anna-Lotta Larsson, Kjell Sundvall, Gerda Antti, Ronny
Eriksson, Åsa Larsson, Sven-Erik Bucht, Bengt Pohjanen, Birgitta
Svendén, K-G Bergström, Stefan Nilsson, Mats Sundin, Ingvar Oja, AnnHelén Laestadius, Lars Törnman, Peter Eriksson, Leif Östling och många
många fler.

Gillets publikationer
* Jubileumsskriften
Den publicerades till jubileumsfesten år 2009. Här finns också en lista
över Gillets aktiviteter under de senaste 50 åren. Aktivitetslistan
uppdaterades senast 2016. Skriften finns till försäljning, kostar 100 kronor.
* Informationsbroschyren
Uppdateras när ändringar sker, framförallt gäller det när Gillet får ny
styrelse.

Utveckling av Gillets verksamhet
Vi har idag runt 100 medlemmar och vår ambition är att utveckla och
bredda verksamheten framför allt på följande sätt:
* Värvning av nya medlemmar
Ett viktigt hjälpmedel, för att sprida kunskap om vår verksamhet är vår
hemsida www.norrbottensgille.se. Här finns information, bilder och
filmklipp från tidigare aktiviteter.
Vi försöker även föra ut information genom de norrbottniska tidningarna
samt olika lokala kanaler i Stockholmsområdet. Viktig värvning är att
berätta om gillet bland vänner och bekanta och inbjuda dem till
medlemskap. En annan viktig kanal för informationsspridning är
Facebook.
* Samverkan med andra föreningar och organisationer
Vi samverkar gärna med andra föreningar med norrbottnisk
anknytning.Under de senaste åren har samarbete förekommit bl a med
Norrbottensakademien, Västerbottens Gille och Tornedalingar i
Stockholm.
* Seminarier på särskilda teman
Vi har bl a medverkat i tema kring Kirunas flytt samt Samerna i dagens
samhälle. Dessa seminarier har skett i nära samarbete med ABF i
Stockholm.

Vad innebär medlemskapet
Du får inbjudan till de aktiviteter som Norrbottens Gille ordnar och genom
att vara med får Du möjlighet att lyssna på intressanta föreläsare och
musikaliska framträdanden samt delta guidade visningar av museer och
stadsvandringar.
* Hur blir man medlem?
Besök vår hemsida www.norrbottensgille.se välj fliken ”Bli medlem” fyll i
och skicka in din anmälan. Ange tydligt namn, adress, e-post,
telefonnummer, födelseort i Norrbotten och ev. tidigare efternamn.
Vill du veta mer om Gillet kan du ringa ordförande Maria Johansson, 076806 54 74.
* Hur hanterar vi personuppgifter?
Personuppgifter t.ex. namn och adress lämnas inte ut. Inte heller epostadress. Saknar medlem e-postadress sker kommunikation via brev
eller telefon.
Slutar medlem i Föreningen raderas samtliga personuppgifter i databas
eller motsvarande. Medlem har rätt att kontrollera de personuppgifter som
finns för hen i databas eller motsvarande.
Kontakta styrelsen om det uppkommer frågor kring Föreningens hantering
av personuppgifter
* Vårt plusgironummer är 5 94 01 - 1
Årsavgiften är för närvarande 150 kronor.

Styrelsen 2022

Mobil

E-postadress

Maria Johansson, ordförande

076-806 54 74 majo88858@gmail.com

Sten Ekman, vice ordförande

0705-16 12 92 sten.ekman@yahoo.se

Inga-Britt (Bibbi) Ericson

073-943 04 16 bibbi.ericson@hotmail.com

Bengt E Andersson, sekreterare 070-697 65 85 bengt.baskeri@gmail.com
Catharina Fahlesson, ledamot

070-770 39 36 catharinafors@hotmail.com

Rickard Arvidsson, kassör

072-235 61 01 rickardbmg@gmail.com

Jonas Brännvall, ledamot

braennvall@gmail.com

Ricky Eriksson, ansvarig för
hemsidan

070-090 77 67 j.ricky.eriksson@hotmail.com

Gunvor Hertz, ledamot

076-119 46 08

Valberedning 2022

Mobil

Gunilla Rune
Vakant

Uppdaterad juni 2022.

E-postadress
gunillarunehome@gmail.com

