Årsmöte 22 mars 2018 med Föreningen Gamla Östersund
Föreningen Gamla Östersund höll sitt årsmöte torsdagen den 22 mars i stadsbibliotekets
samlingssal med drygt 40 medlemmar närvarande. Ordföranden Peter Berg hälsade
välkommen och överlämnade klubban till Åke Rudolfsson som ledde
årsmötesförhandlingarna.
Vid mötet omvaldes Peter Berg till föreningens ordförande. Styrelsen består i övrigt av Göran
Modén, Lennart Sundström, Helene Bernhardsson, Sten Wadensjö och Christina Wistman.
Suppleanter är Tomas Frank och Christer Holm.
Ur årsberättelsen för 2017 kan nämnas att föreningens högtidsmöte traditionsenligt hölls på
stadens födelsedag den 23 oktober i Rådhuset med ett 100-tal deltagare som intog en trerätters
middag. I samband med middagen berättade Christina Wistman om föreningens konstsamling
som omfattar 400 verk i olika stilar och tekniker med Östersundsmotiv som den gemensamma
nämnaren. Som avslutning delades som vanligt föreningens årsskrift ut till mötesdeltagarna.
Det var den 80:e årgången med 25 artiklar fördelade på 256 sidor.
Årets fotoutställning på Jamtli hade rubriken ”Från Dronten till Viggen” och handlade om F
4. Det var den fjärde och sista i serien om Östersund som militärstad och var ett samarbete
mellan föreningen och Kamratföreningen Kgl. Jämtlands flygflottilj.
Fotogrupperna fortsätter sitt arbete med att scanna och dokumentera föreningens stora
bildinnehav.
Föreningen deltog i firandet av nationaldagen på Jamtli som andra året i rad gynnades av
vackert väder och mycket folk vilket gav ett bra tillfälle att presentera föreningens
verksamhet.
Den 8 juni arrangerades en uppskattad stadsvandring med Gunilla Nilsson-Edler som lockade
omkring 70 deltagare.
Under året har föreningen lämnat fem yttranden över detaljplaner till Östersunds kommun.
Föreningen har övertagit ansvaret för facebookgruppen Historiska Östersund där deltagarna
visar och kommenterar bilder och filmer från det gamla Östersund. Gruppen har vuxit snabbt
och har nu över 4 000 deltagare.
Efter årsmötet överlämnade Peter Berg 2017 års stipendium på 15 000 kr ur Margareta och
Robert Berghagens stiftelse till Meja – Förening för kvinnohistoria och genusforskning för
deras arbete med att lyfta fram kvinnor ur Östersunds historia bl.a. genom att ta fram en
kvinnokarta med kvinnohistoriska minnesmärken och platser. Inger Jonasson och Eva-Märta
Pålsson som representerade föreningen vid årsmötet berättade om föreningens verksamhet
och visade exempel från kvinnokartan.
Föreningen har med stor tacksamhet tagit emot en donation från Gunvor Larsson-Utas som
avled 2017. Enligt hennes testamente ska hennes kvarlåtenskap delas mellan Svenskbybornas
förening och Föreningen Gamla Östersund. Med anledning av donationen höll Göran Modén

ett föredrag med bilder där han presenterade Gunvor Larsson-Utas och berättade om hennes
levnadshistoria.
Före mötet visades ett bildspel av Christer Holm och Jan Borg om gamla tiders Östersund.
Kvällen avslutades med att deltagarna bjöds på kaffe/te och smörgås.
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