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”Vi	träffas	och	ljuger	för	varandra”	
	
	
Jan	 Guillou*	 kunde	 inte	 komma,	 men	 väl	 44	 stycken	 tappra	 Club100-vänner	
(medlemmar	 och	 aspiranter	 med	 respektiven	 samt	 vänner)	 till	 restaurang	
Brazilia,	på	KTH-området	i	Stockholm.	En	ny	restaurang	för	oss	Club100-vänner	
och	den	tredje	restaurangen	sedan	starten	2009	för	dessa	Stockholmsmöten.		
	
När	vi	hade	första	mötet	2009	kom	17	personer	(varav	1/3	var	med	på	Brazilia),	
så	det	har	varit	en	rejäl	utveckling	vad	gäller	deltagarantalet	på	våra	träffar.	Det	
går	hand	i	hand	med	att	medlemsantalet	i	klubben	ökar	och	ökar.	
	

	
	
Deltagarna	på	första	Stockholmsmötet	2009	
	
44	 deltagare	 på	 Brazilia	 tangerade	 antalet	 vid	 senaste	 årsmötet	 som	 gick	 av	
stapeln	i	Smygehuk.	De	två	mest	välbesökta	Club100-mötena	någonsin!	
	
Denna	gång	höll	vi	hus	i	en	rymlig	lokal	med	stora	fönster	(till	skillnad	mot	den	
fönsterlösa	källarlokal/Smultronstället	vi	varit	 i	de	senaste	tre	åren)	där	vi	 fick	
hugga	 in	 på	 en	 välkomstdrink	 med	 eller	 utan	 alkohol	 och	 ta	 oss	 an	 den	
traditionsenligt	svåra	frågesporten	a	la	Hildebrand.	
	



Frågesporten	bestod	av	25	 st	bilder	 från	platser	världen	över.	De	 tre	 främsta	 i	
frågesporten	 redovisas	 nedan	 på	 bild.	 Det	 undertecknad	 noterade	 var	 att	
pallplatserna	 intogs	 av	 personer	 som	 valde	 alkoholfritt	 till	 välkomstdrink	 J	
samt	att	dessa	personer	sponsrat	detta	eller	annat	möte	med	vinster	J.	Kan	det	
ha	 varit	 det	 avgörande	 eller	 är	 det	 så	 enkelt	 att	 de	 sitter	 inne	med	 de	 största	
kunskaperna	 i	 klubben	 vad	 gäller	 platser	 i	 världen?	 Undertecknad	 tror	 på	 det	
sistnämnda….	
	

					 					 			 	
	

1:a	pris	–	en	jordglob	till	Mikael	Staffas																				2:a	Eddie	(parfym)							3:a	Zetterbergs
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					(fågel	från	Haiti)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Anna	Carlehed	och	Thomas	Casswall	 fick	sedan	böcker	av	storresenärerna	Eric	
Lundkvist	respektive	Bengt	Danielsson.	Vad	de	valde	att	dricka	avslöjar	inte	ut.	
De	fick	dock	sina	priser,	med	glimten	i	ögat,	för	att	de	var	de	enda	två	personer	
på	mötet	 som	 lyckats	med	 konststycket	 att	 (1)	 anmäla	 sig	 i	 tid,	 (2)	 skriva	 sitt	
namn	 på	 inbetalningen	 och	 (3)	 uppge	 matönskemål	 -	 allt	 tydligt	 instruerat	 i	
inbjudan.	 Att	 dessa	 pristagare	 var	 bordsgrannar	 till	 undertecknad	 ska	 ej	 ha	
påverkat	J	
	

	
							

							Del	av	Eric	Lundkvist-samling	nu	i	Annas	ägo							Villevalle	i	Söderhavet	till	Thomas	och																															
																																																																																																				parfympresent	till	arrangör	Reine	
	
Det	är	vi	alla	mötesdeltagare	som	bidrar	till	att	vi	kan	ha	dessa	möten.	Medlem	
som	aspirant	eller	vän,	arrangör	eller	deltagare,	tidigt	anmäld	eller	sent	anmäld,	
aktiv	 resenär	 eller	mindre	 aktiv	 resenär.	 Alla	 bidrar	 vi	med	 vad	 vi	 kan.	 	 Britt-
Marie	 tog	 initiativ	 och	 styrde	 upp	 välkomstdrinkarna,	 Anders	 och	 Pontus	
monterade	statyetter	i	källaren	under	en	bensträckare	etc.	
	



		
	

Mikael	och	Henrik	-	välkomstmingel	
	

	
	

Mingel	i	samband	med	frågesporten	
	

	
	

Vem	lade	vantarna	på	Annas	&	Ing-Maries	välkomstdrinkar?	J	
	
	



Efter	mingel	och	tipspromenaden	var	det	dags	att	gå	tills	bords	för	att	inmundiga	
antingen	hemgravad	lax	eller	krispiga	rödbetor	med	getostmousse.	Nytt	för	detta	
möte	var	just	att	alternativa	rätter	erbjöds	och	ingen	buffé.	
	

	
	
Krispiga	färska	rödbetor	”vego”	med	getostmousse,	rucola,	honungsglaserade	valnötter	&	
balsamicosirap	
	
När	 förrätten	 var	 uppäten	 tog	Knoll	 och	Tott,	 nej	 jag	menar	 klubbens	 nya	 och	
gamla	 sekreterare,	 tillfället	 i	 akt	 att	 på	 styrelsens	 vägnar	 uppvakta	 de	 två	
personer	på	mötet	som	besökt	världens	alla	länder.	Alla	fem	personer	i	Club100	
som	 klarat	 denna	 bedrift	 hade	 fått	 en	 personlig	 inbjudan	 till	 mötet.	 Gunnar	
Mattsson	 ringde	 från	 Spanien	 och	 anmälde	 laga	 förfall.	 De	 som	 inte	 kunde	
närvara	kommer	uppvaktas	 vid	 annat	 tillfälle.	Med	på	mötet	 var	 emellertid	Bo	
Karlsson	 och	 Eddie	 Gustin	 som	 båda	 besökt	 195	 länder.	 De	 uppvaktades	med	
varsin	 statyett	 med	 guden	 Hermes,	 resenärens	 beskyddare,	 med	 en	 personlig	
gravyr	i	botten.	
	
Som	kuriosa	kan	nämnas	att	i	tidernas	begynnelse	var	medlemskravet	i	Club100	
”endast”	50	besökta	länder	samt	att	landantalet	var	över	200	som	”räknades”.	De	
medlemmar	 som	 kom	 upp	 i	 100	 länder	 uppvaktades	 med	 champagne	 av	 de	
andra	medlemmarna.	Nu	är	tiderna	förändrade	och	medlemskravet	är	ändrat	till	
100	besökta	länder	samt	att	vi	nu	räknar	195	länder.		För	inte	allt	för	länge	sedan	
ändrades	antalet	 länder	från	194	till	195	i	Club100-sammanhang	när	Sydsudan	
tillkom	som	nation.	Vad	som	händer	i	framtiden	kan	vi	bara	sia	om.	Vilket	blir	det	
nya	196:e	landet?	Skottland?	Kosovo?	Eller	inget	alls?	Det	vi	bestämt	i	styrelsen	
är	 att	 denna	 nyinförda	 tradition	 att	 uppvakta	 den	 medlem	 som	 besökt	 ”alla	
länder”	ska	fortgå.	Om	ens	”senaste”	besökta	land	var	det	”sista”	i	räkningen	vid	
tillfället	räknas	det	som	att	man	besökt	världens	alla	länder.	Man	ska	inte	behöva	
komplettera	sina	”alla	länder”	om	det	dyker	upp	ett	nytt	land.	Så	du	kan	andas	ut	
Birgitta.	 Just	 därför	 räknas	 Gunnar	 in	 i	 denna	 exklusiva	 Club100-grupp	 på	 5	
personer.	 När	 han	 besökte	 sitt	 194:e	 land	 var	 det	 världens	 alla	 länder.	 Övriga	
personer	i	gruppen	är	Peter	Grip	och	Robert	Peterson.	
	



Styrelsens	 bestämda	 uppfattning	 är	 att	 dessa	 personer	 skall	 vara	 med	 under	
medlemsfliken	som	alla	andra	medlemmar	men	att	de	även	kan	vara	med	på	en	
”alla”-flik,	dock	utan	personer	som	saknar	koppling	till	Club100.	Varför	inte	döpa	
fliken	till	”Hermes-fliken”?		
	

	 										 	
	
Eddie	Gustin	&	Bo	Karlsson																																																																Hermes,	resenärens	beskyddare	
	
	

	
	
Varje	statyett	har	en	personlig	gravering	på	undersidan	
	
	
	
	
	



	
	
Ett	kärleksfyllt	O.N.D.H-förslag	inför	2018	presenterades	kort.		
Mer	info	kommer	mejlledes	
	
Nedan	följer	att	antal	bilder	från	matdelen	av	mötet:	
	

		
	

		
	
	



	
	

	
	

	



	
	
Som	 alltid	 håller	 vi	 oss	 till	 interna	 föredragshållare.	Medlem	 Peder	 Zetterberg	
höll	eftermiddagens	första	föredrag	när	oxfilén,	torsken	och	laxen	var	avklarad.	
Han	berättade	om	Papua	Nya	Guinea	och	hur	hans	sällskap	tagit	sig	 till	platser	
långt	 bort	 från	 de	 vanliga	 turiststråken	 dit	 inte	 så	 många	 turister	 kommer	
överhuvudtaget.	Föreläsarna	hade	fått	fria	händer,	så	länge	det	var	reserelaterat.	
Under	Peders	 föredrag	började	ut.	 fundera	om	 föredragshållarna	månne	pratat	
ihop	sig	J.	Peder	berättade	om	besök	hos	 infödingar	 (eller	är	det	 locals	vi	 ska	
kalla	 dem?)	 och	 deras	 välkomstdanser,	 riter	 och	 den	 så	 mytomspunna	
kannibalismen.	Dessa	trevliga	personer	som	välkomnade	Peder	med	sällskap	och	
tog	 dem	 med	 båt	 till	 vissa	 platser,	 hade	 verkligen	 deras	 anförvanter	 varit	
kannibaler?	Eller	ännu	värre,	var	de	fortfarande	kannibaler?	Det	ut.	dock	vet,	är	
att,	om	uttrycket	tillåts,	att	ut.	 fått	blodad	tand	för	att	besöka	denna	för	ut.	vita	
fläck	på	jorden.		
	

	
	

Papua	Nya	Guinea,	eftermiddagens	första	föredrag	
	



	
	

Välkomstkommitté	kommer	med	båt	
	

			
	

I	bakgrunden	en	inföding	(väldigt	lik	en	Club100-medlemJ)	med	penisskydd.	
	

	
	

Hur	många	av	åhörarna	fick	blodad	tand	att	åka	till	Papua	Nya	Guinea?	
	



Innan	 desserten	 fick	 trådhållaren	 inför	 Botswana	 2017,	 Anders	 Hjertstrand,	
ordet	 och	 tillsammans	 med	 Eddie	 och	 Anders	 Larsson	 redogjorde	 de	 för	 sina	
tankar	kring	2017	års	årsmöte	i	Botswana.	Ni	som	är	intresserade,	hör	av	er	till	
dem	skyndsamt.	I	skrivande	stund	är	mer	info	på	väg	ut	till	alla	medlemmar	och	
aspiranter.		
	

	
	

Botswana-trådhållare	Anders	Hjertstrand	
	
Likt	Tony	Richardsson	är	ut.	en	bitter	förlorare,	nej	ut.	menar	mas	(har	man	sett	
Idrottsgalan	 tidigare	 förstår	 man	 mitt	 försök	 till	 skämt).	 	 Botswana	 vann	
omröstningen	i	Smygehuk	och	dit	ska	ett	stort	gäng	åka	i	september.	Tyvärr	kan	
ut.	ej	följa	med.		
	
Haiti	 var	med	 och	 slogs	 om	 årsmötesplats	 2017.	 Till	 Haiti	 tänkte	 ut.	 styra	 sin	
kosa	i	november.	Så	både	de	som	ska	med	till	Botswana	och	de	som	inte	åker	kan	
anmäla	 sitt	 intresse	 för	Haiti	direkt	 till	ut.	Det	blir	 ingen	 resa	organiserad	 från	
början	 till	 slut.	 Ut.	 och	 Arnold	 kommer	 ses	 på	 Haiti	 och	 så	 kör	 vi	 en	
backpackersresa	á	la	80-90-tal,	eller	varför	inte	en	hippieresa	a	la	70-talet	nu	när	
Arnold	 inspirerat	oss?	 	Svenskhotellet	Oloffson	(så	stavas	det!)	och	ut	 i	bushen	
för	lite	voodoo	står	högt	på	agendan.	Ni	som	är	intresserade,	hör	av	er	och	så	får	
vi	se	vad	det	blir	av	det	hela.	
	
Bensträckare	 och	 traditionsenlig	 gruppfotografering	 följde,	 denna	 gång		
poserade	vi	ihopträngda	i	en	trapp.	
	
Med	tankarna	fortfarande	på	Papua	Nya	Guinea	och	Botswana	var	det	så	dags	för	
eftermiddagens	andra	föredrag.	Medlem	Arnold	Wernersson	tog	oss	med	på	en	
bildkavalkad	från	jordens	alla	hörn.	Med	inspiration	av	Sten	Bergman	påbörjade	
Arnold	en	gång	 i	 tiden	sitt	 resande.	Hans	mor	Carla	nu	98	år	har	varit	med	på	
flera	 resor.	 Om	 hon	 var	med	 när	 Arnold	 åt	magic	mushrooms	 uppe	 i	 bergen	 i	
Nepal,	 eller	 för	 den	 del	 tuggade	 khat	 i	 Somalia	 uppfattade	 inte	 ut.	 Arnold	
berättade	 med	 stor	 inlevelse	 om	 möten	 med	 människor,	 djur	 och	 natur.	
Främlingslegionären	 Fritz	 på	 Madagaskar,	 människor	 som	 drabbats	 hårt	 av	
inbördeskrig	m	m.	Kannibalmuseumföreståndare	Arnold	berättade	även	om	sina		
många	möten	med	 folk	 i	 det	mytomspunna	 och	 för	 kannibalism	 kända	 landet	
Papua	Nya	Guinea	som	ju	Peder	redan	hållit	ett	fint	föredrag	om.	
	



Även	Club100s	grundande	och	klubbens	första	resor	visade	Arnold	bilder	ifrån.	
För	att	läsa	och	se	mer	bilder	från	Arnolds	äventyr	och	förstå	historier	som	”Hög	
i	Burkina	Faso”	 rekommenderas	hans	nya	bok	 ”Arnold	på	nya	äventyr	–	Minnen	
från	en	förtrollad	värld”	varmt.	Ni	som	inte	köpt	den:	Gör	det	och	ni	som	redan	
köpt	den,	köp	något	exemplar	till.	
	
Vem	blir	härnäst	i	Club100	att	ge	ut	en	(reserelaterad)	bok?	Ett	par	medlemmar	
har	lite	smått	påbörjat	något	10-årsprojekt	J	På	efterminglet	(se	nedan)	fick	en	
medlem	uppmaning	att	påbörja	sitt	bokförfattande.	
	

	
	

Arnold	med	sin	inspirationskälla	Sten	Bergman	(se	bok)	och	Bengt	med	sin	inspirationskälla	Arnold	
	

	
	

Arnolds	mamma	Carla	på	bild																”	Kannibalen”		Arnold	har	hittat	sina	fränder				
	
Likt	Jan	Guillou	så	kom	inte	heller	en	av	våra	nya	medlemmar	–	Jan	Hedh	men	ut.	
fick	en	notis	(Ystads	Allehanda	17	september	2016)	om	Jan	Hedh	i	anslutning	till	
20-årsjubileumet	 i	 Smygehuk.	 Notisen,	 se	 nedan,	 har	 rubriksatt	 denna	 min	
skildring.	 I	 och	 med	 notisen	 +	 artikel	 från	 Sydsvenskan	 har	 er	 sekreterare	
numera	en	komplett	samling	av	alla	artiklar	om	årsmötet	2017.	Tack	Niclas	(och	
Leif	Lilja)	för	bidragen.	
	



	
	

Arnold	får	ett	älgbenshalsband	efter	sitt	föredrag.	Peder	fick	en	flaska	Hot	Salsa	för	sitt	
	

	
Restaurang	Brazilias	ägare	Eddie	Devic	

	
	
De	 som	 ska	 tackas	 extra	 för	 detta	 8:e	 Stockholmsmöte	 är	 de	 som	 bidrog	med	
vinster	 till	 frågesporten:	 Michael	 Cederborg,	 Britt-Marie	 Boudrie	 och	 Mikael	
Staffas.	Ut.s	arbetsgivare	ska	även	tackas	som	ovetande	sponsrade	färgkopiering	
av	 deltagarförteckningarna	J	 De	 sponsrade	 för	 övrigt	 tidigare	 ut.s	 bistånds-
projekt	 till	 Kongo-Brazzaville	 med	 ett	 flertal	 datorer.	 Men	 det	 var	 de	 i	 a	 f	
medvetna	om	J	
	
Ett	 stort	 antal	 personer	 hälsade	 till	 mötet,	 vilka	 hälsningar	 under	 det	
programspäckade	 mötet	 glömdes	 bort	 att	 framföras.	 Hälsade	 gjorde:	 Gunnar	
Mattsson,	 Christer	 Danielsson,	 Stefan	 Henrikz,	 Bertil	 Lindén,	 Johan	 Lundkvist,	
Jan	 Udén,	 Lasse	 Hermanson,	 Daniel	Werner,	 Bo	 Lindström,	 Kaj	 Nylén,	Markus	
Lundgren,	 Mikael	 Björnfot,	 Lennart	 Flatow	 och	 säkert	 någon	 till	 som	 vi	 inte	
minns	namnet	på.	
	
Vi	mötesarrangörer	vill	passa	på	att	tacka	Lars	Gibson	som,	still	going	strong,	är	
en	 trogen	 mötesdeltagare	 hos	 oss	 i	 Stockholm.	 Om	 ut.	 får	 iväg	 denna	 min	
möteskildring	 i	 tid	 passar	 ut.	 på	 att	 tipsa	 om	 en	 dokumentär	 på	 SVT2	23/2	 kl	
20.00.	”Spökflygaren	Carl	Gustaf	von	Rosen”.	En	pilot	som	Lars	Gibson	själv	flugit	
med	och	vet	allt	man	behöver	veta	om	flygplan	och	flygningar.	
	



När	möteslokalen	lämnades	vid	17-tiden	valde	ca	1/3	av	deltagarna	att	gå	vidare	
till	 en	 intilliggande	 pub,	 tillika	 samlingsplats	 för	 ett	 av	 huligangängen	 i	
Stockholm.	 Förutom	 huliganrekvisita	 på	 väggarna	 såg	 vi	 blott	 enstaka	
fotbollssupportrar	(en	GAIS:are	vid	bordet	bredvid).		
	
Hur	 som	 helst.	 Vi	 som	 gick	 till	 puben	 kanske	 inte	 löste	 några	 svåruppklarade	
mord	 denna	 gång,	 men	 vi	 planerade	 desto	 mer	 och	 det	 berättades	 anekdoter	
utan	motstycke.	Återbesök	till	Minsk	20	år	senare	var	också	ett	tema,	Botswana	
ett	annat	självklart	diskussionsämne,	liksom	Haiti.	De	mest	sanslösa	historierna	
berättades:	Någon	vid	bordet	hade	ätit	 frukost	med	Idi	Amin	(och	borde	skriva	
en	 bok	 om	 sina	 upplevelser)	 och	 en	 annan	 tagit	 emot	 de	 svenska	 journalister	
som	 kom	 tillbaka	 i	 liksäckar	 från	 Uganda	 1979.	 Ena	 dagen	 var	 de	 fulla	 av	
entusiasm	 och	 kort	 därefter	 kom	 de	 åter	 till	 ambassadpersonalen	 i	 Kenya	
inlindade	 i	 bananpalmsblad	 i	 liksäckarna.	 För	 ut.	 var	 detta	 en	 helt	 ny	 uppgift,	
trots	att	nästan	40	år	passerat.	
	

	
Karl	Bergman	och	Arne	Lemberg	dödades	under	uppdrag	i	Uganda	1979.	Foto:	TT																

	
Den	ena	efter	den	andra	gick	vidare	 från	puben.	Vi	var	4	 tappra	 som	satt	kvar	
tills	 vi	 blev	 ombedda	 att	 gå	 vid	 stängningsdags.	 Då	 hade	 vi	 suttit	 där	 i	 över	 6	
timmar,	längre	än	träffen	på	Brazilia	J.	Tiden	går	fort	när	man	har	roligt	J.	Alla	
gick	iväg	till	nya	äventyr	 i	någon	form.	En	for	mot	Arlanda	för	vidare	transport	
till	Liberia,	en	skulle	springa	en	halvmara	dagen	efter,	en	annan	skulle	ta	tåget	till	
Hudiksvall	 för	 att	 träffa	 en	 helt	 okänd	 man	 ute	 i	 skogen,	 någons	 nästa	
reserelaterade	evenemang	skulle	bli	en	Madagaskarträff	hos	Läs	&	Res	etc	…	
	

	
	

Ett	glatt	pubgäng	



	
	

Även	på	puben	fick	Arnold	signera	böcker	
	

Under	de	timmar	vi	satt	på	puben	blev	vi	tillsagda	att	vara	tystare.	Detta	för	att	vi	
skrattade	högt.	Detta	på	en	sunkpub	som	är	samlingsplats	för	ett	ultrasgäng	som	
på	 sina	 träffar	 sjunger	 (läs	 skriker)	 ramsor	 innehållande	 både	 könsord,	
svordomar	och	glorifiering	av	våld.	Men,	men	polisen	ringde	för	övrigt	till	puben	
för	det	var	visst	oroligheter	ute	på	stan	i	samband	med	att	det	varit	(eller	skulle	
vara)	en	träningsmatch	mellan	ett	Stockholmslag	och	ett	norskt	fotbollslag.	Det	
kunde	 vara	 ett	 huligangäng	 på	 väg	 till	 puben	 för	 att	 leta	 efter	 ett	 annat	
huligangäng.	 	 Eller	 var	 det	 måntro	 norska	 Club100	 som	 bara	 letade	 efter	 sin	
svenska	 motsvarighet	 som	 satt	 där	 så	 fint	 och	 pratade	 resor	 (lyssnande	 till	
partisansånger	av	nordkoreaner	J).	När	tre	av	oss	skulle	ta	t-banan	därifrån,	var	
det	 stopp	 i	 trafiken	 pga	 ”ordningsstörningar”.	 Om	 det	 nu	 berodde	 på	
fotbollshuliganer	eller	som	en	ordningsvakt	trodde		-	klottrare	inne	i	tunneln,	vet	
vi	inte	riktigt.	Däremot	vet	vi	att	vår	kväll	blev	ännu	längre	pga	några	som	borde	
växa	upp	och	skaffa	sig	andra	intressen.		Varför	inte	resor	istället	för	att	klottra	
eller	slåss…..	
	
Allt	ovan	nedtecknad	från	minnet	om	ut.	nu	”Minsk”	rätt.	
	
Reine Larshans 
	
*Efter	årsmötet	i	Smygehuk	och	Gunnar	Ekbergs	föreläsning	tog	ut.	kontakt	med	
Jan	 Guillou	 med	 förfrågan	 om	 han	 kunde	 föreläsa	 om	 IB-affären	 m	 m	 på	 ett	
Club100-möte.	 Det	 hade	 Guillou	 inte	 tid	 till	 och	 lika	 bra	 var	 det,	 för	 vi	 har	 en	
tradition	att	föredragshållarna	ska	komma	från	Club100.	Något	vi	hållit	 fast	vid	
och	som	vi	har	för	avsikt	att	fortsätta	med.	
	
PS	Det	 är	 en	 rejäl	utmaning	 att	 få	 till	 allt	 kring	 dessa	 träffar.	 Det	 är	 åtskilliga	
tiotals	 timmar	 framför	 datorn,	 mejlande,	 påminnelser,	 tfn-samtal	 med	
restaurangen,	uttag	av	semester	för	att	på	dagtid	kunna	besöka	restaurangen	för	
att	planera	allt	 från	dukning,	placering	av	bord,	 få	 ihop	deltagarförteckning	etc.	
Mitt	uppe	i	detta	frågar	man	sig	själv	–	varför?		Samt	lägger	till	att	nu	får	det	vara	



sista	gången.	Men	frågan	varför	svarar	man	alltid	på,	att	det	är	så	skoj	att	få	till	
dessa	träffar	så	nu	när	vi	är	i	hamn	är	allt	slit	bortglömt.	Ut.	och	Bengt	har	redan	
bestämt	oss	 för	att	vi	kör	ett	9:e	möte	om	ca	ett	år.	Ni	alla	deltagare	bidrar	 till	
dessa	möten.	
	
Det	vi	önskar	av	er	är	både	positiv	och	kanske	mindre	positiv	kritik.	T	ex	har	vi	
tagit	 med	 oss	 att	 kaffe	 måste	 ingå	 nästa	 gång.	 Vi	 skall	 överväga	 återgång	 till	
buffet	 eller	 färre	 huvudrättsval	 om	 vi	 fortsätter	med	 a	 la	 carte.	 Tveka	 inte	 att	
höra	av	er	med	synpunkter!	
	
Är	 någon	 villig	 att	 nästa	 gång	 hjälpa	 till	 med	 att	 skriva	 tipsfrågor,	 fotografera	
under	 mötet,	 trycka	 upp	 deltagarförteckningar,	 skriva	 mötesskildring	 efteråt	
eller	 bidra	på	något	 annat	 sätt?	Om	ni	 själva	 vill	 eller	 vill	 tipsa	om	någon	 som	
föredragshållare	-	hör	av	er.	
	

																																				 	
Bengt	med	arrangörspresent	nr	1																																										Arrangörpresent	nr	2	till	Bengt	
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APPENDIX – DELTAGARLISTA 
 
Medlemmar (n=25) 
 
Bo Karlsson   195 
Eddie Gustin   195 
Bengt Hildebrand  174 
Britt-Marie Boudrie  169 
Arnold Wernersson  164 
Pyret Nilsson   160 
Thomas Casswall  160 
Peder Zetterberg  156 
Anders Larsson  155 
Björn Sohrne   153 
Reine Larshans  150 
Mikael Staffas   149 
Michael Cederborg  148 
Hans Ollongren  131 
Niclas Sassersson  122 
Lars Gibson   117 
Pontus Wallin   117 
Ing-Marie Fyhr  113 
Magnus Persson  111 
Lars-Eric Uneståhl  107 
Mikael Sörman  106 
Birgitta Klasén  105 
Gunnar Hillerdal  104 
Stefan Odestedt  103 
Anders Hjertstrand  102 
 
Aspiranter (n=9) 
 
Ingvar Tallhed  133 
Allan Ohlsson   123 
Lars-Gunnar Gårdö  111 
Per Samuelsson  98 
Gunnar Sannergren  79 
Michael Krobath  74 
Rebecca Staffas  73 
Terese Bergfors  70 
Anna Carlehed  55 
 
Övriga (n=10) 
 
Henrik Ahlm 
Charlotta Andersson 
Lars Egnell 
Marianne Egnell 
Henrik Höglund 
Jan Janonius 
Rakel Samuelsson 
Louise Staffas 
Åsa Svensdotter 
Maria Åberg 

   	


