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Kontakterna mellan Klubben och MM har varit aktiva. Förutom den 
traditionella träffen mellan samägarna till fastigheten har spextraditionen 

fått ett lyft, varom mera inne i tidningen. I detta nr finns nu 
verksamhetsberättelsen in extenso. Detta är alltså Klubbens årsbok.
Texten har tryfferats med några fotografiska nedslag i klubblivet. 

Meddelanden har nu sommarpaus och återkommer i höst. Redaktionen 
önskar alla läsare en skön sommar!

Foto: Peter Edgren
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SVENSK A KLUBBEN
I HELSINGFORS

Ordförande har ordet
Många medlemmar besöker ”aldrig” 
Klubben. Låt mig genast efter detta raka 
konstaterande understryka att varje med-
lemskap är viktigt för Klubben! Medlem-
skapet är ett uttryck för solidaritet med 
det svenska och ett stöd för det svenska 
rummet, klubbhuset. 
Frånvaron kan ha olika förklaringar. Vissa 
medlemmar bor utomlands eller har frek-
venta utlandsresor, andra har oförenliga 
arbetstider eller bindande barnomsorg, 
somliga är rörelsehämmade eller måste 
assistera en anhörig, någon har besvärlig 
resrutt eller så har det bara inte blivit en 
vana.
Utan att göra intrång på enskilda livs-
situationer kan jag inte låta bli att peka 
på ett exempel på aktivering i klubblivet. 
President Curt Olsson pensionerade sig 
vid 70 år från Högsta domstolen. Denna 
förändring ledde i hans fall till en närvaro 
vid de flesta klubbaftnar under två decen-
nier – till egen och allmän förnöjelse, 
upplysta diskussionsinlägg eller berikande 
bordssamtal. Vid fyllda nittio tackade 
denna kloka man för sig och närvaron 
upphörde efter två givande decennier.

Livssituationer kan växla och det är 
glädjande att Klubben kan fylla en funk-
tion när den passar in. På Klubben är 
också kotterier och enskilda bordssällskap 
välkomna – under olika tider har funnits 
allt från skogskararna till det imponerande 
barnbordet som nu fyller klubbvåningen 
under lucialunchen. Bordsstandaren har 
växlat.

Klubben har som känt lanserat 
månatliga temaklubbaftnar. Varför inte 
exempelvis ta till sig en dylik per termin 
och organisera ett sällskap som träffas 
och på detta sätt håller kontakt med viss 
regelbundenhet. Årsdagen, viltaftonen... 
Initiativet är den enskilda klubbmedlem-
mens. Dylika träffpunkter är också avsedda 
att underlätta kalenderbekymren då man 
vet när de återkommer. Därmed givetvis 
inte sagt att alla klubbaftnar inte skulle ha 
lika värde.

Välkommen till din klubb!
Henry Wiklund
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Öppet maj - september och månadens första söndag 12.00-14.00.
Guidad tur 14.00. Gruppbeställningar 050-301 23 91 eller 09-789 874

Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors, www.hertonasgard.fi

Hertonäs gård
I karaktärshuset som är ett nyländskt svenskt herrgårdsmuseum 

visas bl.a. de tidigare ägarnas, viceamiral  Cronstedts och 
 lantbruksrådet Bergboms inventarier. Barock och engelsk park.

Spextraditionen i Finland måste anses 
såsom mager. Mot denna har vi den väst-
svenska traditionen, som innefatta sådana 
pärlor som Chalmersspexen i Göteborg, 
Lundaspex, Uppsalaspex med det fantas-
tiska Madagaskar. Hos oss har visserligen 
Nylands Nation redan för drygt hundra år 
sedan startat en spextradition, men något 
verkligt lyft har det inte blivit.

Sällskapet MM, som, vilket ju envar 
vet, logerar i vårt hus, bjuder däremot på 
en långvarig och magnifik spextradition, 
alltför litet upptäckt av klubbisterna.

Nu skulle det bli annorlunda. Efter en 
gemensam sits med Klubbens och MM:s 
styrelser beslöt sig Klubben för att köpa en 
företälling och sammankoppla den med 
soiréen med damer, som inte hållits på 
decennier. Spex har varit en del av MM:s 
repertoar sedan 1878 och fick 1933 fastare 
former i och med instiftandet av Spexorden 
Svarta Katten, som sedan ansvarat för de 
årligen återkommande spexen.

Styrkta av en klubbaftonsmåltid med 

Spexet 1917
damer bänkade sig så herrarna och damerna 
en lördagskväll till föreställningen av nå-
got som fått namnet 1917. Vi infördes i 
mottagningen hos den världsberömde 
psykiatern doktor Fröjd, vilken tillsamman 
med sin dotter Luddmila mottog de mest 
fantastiska patienter, somliga med koppling 
til 1917, andra inte. Det förtjänar påpekas 
att även kvinnorollerna med brio framför-
des av manliga körmedlemmar.

Bland personerna på dr Fröjd schäslong 
finner vi mr Churchill, tavaritj Uljanov, 
bankiren Wahlroos, som förälskar sig i 
dottern Fröjd, en fältmarskalk, Gustav V 
som förälskar i en yngling, misstänkt lik en 
Tom of Finland figur. Gunnar Bäckström 
som snuskhummer var nog mångas favorit, 
Henrik Wikström verkade som klavertram-
pare, hedersstormästaren Erik Kihlman 
uppträdde som hallåman och Peik Stenberg 
hade regisserat. Det har ställts i utsikt att 
spexbesöket skall bli en tradition.

H.D.
Stig in
i våra
svenska

rum

folkhalsan.fi



– 6 – – 7 –

I samband med besök på vår vänklubb i 
Åbo gjorde vi även ett besök på skepps-
varvet Meyer Turku. Vi togs emot av 
ekonomidirektör Tuomas Nyberg som 
tillsammans med sina kolleger berättade 
om varvet.
Verksamheten på varvet har sina rötter i 
tidigt 1700-tal och Aura å. Idag ligger 
varvet utanför staden. I och med den 
nya tyska ägaren familjen Meyer har 
verksamheten fått nytt flyt och order-
böckerna är fulla många år framöver. För 
tillfället jobbar 1650 personer på varvet 
men med underleverantörer inberäknade 
sysselsätter varvet närmare 6000 personer. 
Torrdockans strategiska mått är 365x80m. 
På Åbovarvet har man specialiserat sig 
på kryssningsfartyg och bland kunderna 
finns så gott som alla aktörer inom kryss-

Klubben besökte Åbo
ningsturismen ss. Costa, Carnival, Royal 
Carribean och TUI.

Vi hade också möjlighet att besöka Mein 
Schiff 6 som för tillfället byggs för TUI’s 
räkning. Fartyget har provkörts nu i april 
och kommer att sättas i trafik senare under 
våren. Fartyget är nästan 300 långt och har 
en bredd på 36 meter. Det tar ca två år att 
bygga ett fartyg av denna storleksklass. Den 
nuvarnade torrdockan möjliggör byggandet 
av fartyg med en längd upp till 365 meter.

Efter besöket fortsatte gruppen till 
Svenska Klubben i Åbo. Där vi togs emot av 
Åboklubbens ledning. Vi fick höra om de 
omfattande planerna gällande klubbhuset 
och verksamheten.

Dagen avslutades med trevlig middag 
och samvaro med föredrag. Totalt deltog 
25 herrar från Svenska Klubben i utfärden.

Cyberattacker, disinformation, alterna-
tiva fakta, tendentiösa massmedier, vilda 
inlägg i bloggar, målskjutande tweetar, vil-
seledningar på wikipedia osv osv är dagens 
melodi. Undersökningar bland finländare 
visade i fjol att närmare två femtedelar 
helt eller delvis förlorat förtroende för 
traditionella massmedier. Huruvida det är 
de alternativa nyhetskällorna som lyckats 
ifrågasätta trovärdigheten eller om det är 
en generell tendens att inte lita på infor-
mationsflödet vet Canarius inte. Hur som 
helst uppstår frågan var ska den enskilda 
människan söka information, vad vågar 
man tro på? Eller ska man välja de behagli-
gaste flödena för att teckna sin världsbild. 

Visst kan publicitet delvis vara dikterad 
av slumpen. Det ser vi som pluggar flera 
dagstidningar hur olika nyhetsvärdet kan 
bedömas. Ibland får man känslan att media 
ägnar sig åt ett dominerande världsproblem 
i sänder, det må sedan gälla krig eller 
skuldkris eller en ny innehavare av ett 
presidentämbete eller knakande fogar i EU 
eller... Nyhetsförmedling är onekligen en 
mångfasetterad bransch. 

Canarius läste ett nyhetsreferat av 
skolans nya läroplan. Om han förstod det 
rätt flyttas kort sagt tyngdpunkten allt 
mera till att lära ut informationssökning på 
bekostnad av faktainlärning. Det kan ju låta 
rationellt i dagens värld, men det måste vara 
en särdeles krävande konst att undervisa i 
hur eleven ska bedöma trovärdigheten hos 
olika informationskällor. Månne inte en 
inlärd faktabas kunde vara till nytta...

Canarius förslag är att skolan utöver 
nödvändigheter som språkundervisning, 
matematik och sånt skulle satsa starkt 
på historieundervisning och samhälls-
kunskap. Jo, visst kan historia också vara 
föremål för tolkningar, men det finns också 
fakta – i Finlands fall svensk tid, rysk tid, 
självständighetstid som alla bidragit till 
landets kulturella orientering, ekonomiska 
uppbyggnad och demokratins utformning. 
Det är inte alls så dumt att till och med 
plugga basfakta innan man kastar sig ut i 
det moderna informationsflödets gungfly. 
Det kallas också bildning.  

om förvärv av kunskap
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Nedslag i klubblivet

Klubben firade sin årsdag onsdagen den 
22 mars. Festföredraget hölls av general-
sekreteraren vid statsrådets kansli Pekka 
H. Timonen, Finland 100 år. Under fest-
middagen i smoking underhöll Muntra 
Musikanters kör med fosterändska sånger. 
Dirigent Henrik Wikström dirigerade 
körenoch ackompanjerade på flygel.

Årets stora bliniafton föregicks av ölprov-
ning under ledning av Klubbens egen 
ölexpert Patrik Westerback.

Kommunalvalsdebatten ordnades på 
Klubben i början av mars. Debatten led-
des professionellt av klubbmedlemmen 
journalisten Nicklas Lönnqvist.

Klubben har under våren haft besök av 
VR Groups nya direktör Rolf Jansson. Vi 
fick bl.a. höra om nyanskaffningar och 
om utmaningarna som gäller kommande 
konkurrensutsättning av lokaltrafiken.

Museichef Kari Kartio från Amos Ander-
sons konstmuséum berättade om Amos 
Rex projektet i medlet av februari.

Framtidsbulletiner
Onsdagen den 17 maj besöker Klub-
ben Kvarteret Victoria på Busholmen. 
Träff klockan 17.00 vid kulturcentrets 
huvudingång Medelhavsgatan 14-16. 
Anmälningar till Klubbhövdingen.

Klubbens sommarutfärd går detta år till 
Vasa 7-8.6. Klubben besöker bl.a. Oravais 
slagfält, äter middag på Svenska Klubben i 
Vasa, bekantar sig med Kvarken och intar 
lunch på Kalle’s Inn. Priset för resan är 
240 euro. Förhandsanmälan senast 17 maj 
till Klubbhövdingen.

Kräftskivan ordnas detta år onsdagen den 
30 augusti på Brändö Seglare (BS).

Nordiskt Klubbmöte arrangeras torsda-
gen den 7 och fredagen den 8 september 
av The Royal Bachelors’ Club i Göteborg. 
Mer information på Klubbens hemsida 
senare under våren.

Höstresan går till Stralsund i Vorpom-
mern - torsdagen den 21 till måndagen 
den 25 september. Utöver Stralsund besö-
ker vi bl.a. Rostock, Prora på ön Rügen, 
Peenemünde och Warnemünde. Enstaka 
platser finns ännu kvar. Intresserade bör 
snarast kontakta Klubbhövdingen för mer 
information.

Fredagen den 3 november klockan 13 
ordnas Jackettlunch på Klubben. Mer 
information i nästa gula kort.
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Berättelse över verksamheten år 2016
Styrelsen för Svenska Klubben i Helsing-
fors r.f. avger härmed sin redogörelse över 
Klubbens 137:e verksamhetsår, 2016.

Allmänt 
De högsta hedersbetygelserna inom 
Svenska Klubben i Helsingfors är heders-
ordförande och hedersmedlem, som kallas 
av föreningsmöte på förslag av styrelsen. I 
början av verksamhetsåret miste Klubben 
båda innehavare av dessa hedersbetygelser. 
Hedersordföranden Ernst-Gustaf Finnilä 
avled den 15 februari och hedersmedlem-
men Carl Erik Estlander den 15 januari 
2016. Ernst-Gustaf Finnilä verkade som 
förtroendevald i Klubben över ett kvarts-
sekel, varav sju år som ordförande. Carl 
Erik Estlander var Klubbens ordförande 
under åren 1996-2003. Klubben hedrar 
och minns med tacksamhet sina bort-
gångna ordförande. 

Svenska Klubben i Helsingfors erbjöd 
sin medlemskår 54 aktiviteter under år 
2016. Vid dessa registrerades sammanlagt 
1724 deltagare. Stommen i verksamheten 
består av onsdagarnas klubbaftnar i 
klubbhuset, 38 stycken, samt de månatliga 
fredagsluncherna i fluga benämnda Flugans 
vänner, 7 stycken, vartill vår restauratör 
Royal Ravintolat (RR) besöktes under en 
onsdag och kräftor avåts på Brändö Seglare. 
Jackettlunch intogs i oktober, Bjälklaget 
samlades statutenligt till kroppåskanna i 
slutet av november, medan yngre medlem-
mar kallades till AfterWork på klubbhusets 
pub Kruna ävenså i november. Vid den 

traditionella höjdpunkten, lucialunchen, 
gästades Klubben av Finlands lucia Ingrid 
Holm. Penninginsamlingen inbringade 
igen ett rekordbelopp, 9 419,35 euro, och 
bidrog med 6,4 procent till Samfundet 
Folkhälsans nationella insamling till 
förmån för barnfamiljer, som har det svårt 
i sin vardag. 

Nordiskt möte arrangerades i Stockholm 
med Sällskapet och Nya Sällskapet som 
värdklubbar. Under mötet kallades till 
en särskild sammankomst för yngre 
medlemmar i syfte att skapa ett nordiskt 
nätverk för dessa. Kulturresan till utlandet 
gick till Belarus där Minsk, Polotsk och 
Vitebsk besöktes. Den inhemska resan 
företogs till Fredrikshamn där bland annat 
Reservofficersskolan gästades. 

År 1924 stiftades Svenska Klubben i 
Reval. Under sovjettiden låg verksamheten 
nere, men 2016 återinstiftades denna klubb 
under ledning av Anders Hedman. Svenska 
Klubben i Helsingfors erbjöd synpunkter 
och material såsom stadgar som stöd för 
den återupptagna verksamheten. Den 3 
september 2016 medverkade fem företrä-
dare för Svenska Klubben i Helsingfors 
vid återinvigningen av Svenska Klubben 
i Reval, vars företrädare sedermera gästat 
Helsingfors på såväl jackettlunchen som 
lucialunchen.

Samarbetet fortsatte med RR, som igen 
uppmärksammade Klubbens medlemskår 
med julförmåner och rabatt på puben 
Kruna i klubbhuset. Administrationen av 
fastigheten fortsatte i gott samarbete med 

Sällskapet MM. Beredningen av reparation 
och förnyelse av tak startade med sikte på 
år 2017. 

Svenska Klubben i Helsingfors drivs 
med frivilliga krafter, utan arvoderade 
funktionärer. Klubbens årsmöte beslöt 
på förslag av styrelsen uppmärksamma 
det frivilliga arbetet och samtidigt visa sin 
uppskattning för ordföranden under åren 
2004-2012 Magnus Ståhlberg genom att 
kalla honom till hedersmedlem. 

Programmen
Under 2016 ordnades nedan angivna pro-
gram för Klubbens medlemmar. Henrik 
Hultin ansvarade i egenskap av klubbhöv-
ding för programhelheten assisterad av 
biträdande klubbhövding Henrik Creutz. 
Magnus Ståhlberg svarade för program-
met på Flugans vänner. Inom parentes 
anges antalet registrerade deltagare. 

13.01 Klubbafton med snaps, öl och 
korv tillsammans med Sällskapet 
MM (83) 

15.01 Flugans vänners lunch med 
anförande av Krister Hamberg 
med temat ”Skidåkning det bästa 
tänkbara” (15) 

20.01 Klubbafton med föredrag av t.f. 
invandringskoordinator Min 
Young Lee, Helsingfors stad, med 
temat ”Hur tar Helsingfors stad 
hand om invandrarna?” (20)

27.01 Klubbafton med föredrag av 
biträdande stadsdirektör Anni 
Sinnemäki, Helsingfors stad, 
med temat “Staden blomstrar 
och växer – den nya generalpla-
nen för Helsingfors” (22) 

03.02 Klubbafton med föredrag av am-
bassadör Margus Laidre, Estland, 
med temat ”Estland – den gömda 
grannen” (40) 

10.02 Stor bliniklubbafton med calva-
dosprovning (56) 

17.02 Klubbafton med föredrag av 
finansminister Alexander Stubb 
med temat ”Finland, Europa och 
världen” (74) 

19.02 Flugans vänners lunch med anfö-
rande av Carl-Johan Widén med 
temat ”Ormbunkar och fjärilar” 
(17) 

24.02 Klubbafton med föredrag av 
tidigare utrikeskorrespondenten 
och redaktören Horst Bacia, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
med temat ”Analys av tysk inri-
kes- och utrikespolitik” (33) 

02.03 Klubbafton med föredrag av 
kommunikationsdirektör Max 
Arhippainen, Försvarsministe-
riet, med temat ”Information 
som vapen” (39)

09.03 Klubbafton (13) 
16.03 Årsmöte (23) 
18.03 Flugans vänners lunch med 

anförande av Johan Edgren med 
temat ”Pimpinella och andra 
kryddor” (13) 

23.03 Klubbafton med påskalamm och 
äggtoddy. (38) 

30.03 Klubbafton med föredrag av 
rektor Karen Spens, Hanken, 
med temat ”Hanken – ett inter-
nationellt universitet i, för och 
med samhället” (32)

06.04 Klubbafton med föredrag av VD 
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Jan D. Oker-Blom, FIBAN (Fin-
nish Business AngelsNetwork), 
med temat ”Vinna eller foster-
ländskt förlora” (23)

13.04 Klubbafton med föredrag av ge-
nealog Peter Ragnvaldsson med 
temat ”Släktforskningens många 
vägar” (18) 

15.04 Flugans vänners lunch med anfö-
rande av Georg Borgström, med 
temat ”Vin och hälsa” (27)

20.04 Klubbafton (17) 
27.04 Klubbafton med ledande 

nationalekonom Penna Urrila, 
Finlands Näringsliv EK, med 
temat ”Vad blev det av samhälls-
fördraget?” Svenska Klubben i 
Åbo på besök. (47) 

04.05 Klubbafton (8) 
11.05 Stor sparrisklubbafton (50)
18.05 Besök hos Royal Ravintolat Oy 

på restaurang Sipuli där Business 
Group Director Benjamin Gri-
penberg berättade om företaget 
och branschen (34)

25.05 Klubbafton (14)
01.06 Klubbafton (10) 
08.06 Utfärd till Fredrikshamn och 

RUK. (36)
15.06 Säsongavslutning med samovar. 

(42) 
24.08 Klubbafton med surpris. Ant 

Simons introducerade Klubbens 
nya webbsida. (29) 

31.08 Kräftskiva på Brändö Seglare. 
(73) 

07.09 Klubbafton (7) 
08-09.09 Nordiskt möte i Stockholm 

arrangerat av Sällskapet och 

Nya Sällskapet (17 deltagare från 
Svenska Klubben i Helsingfors) 

14.09 Klubbafton med föredrag av VD 
Fredrik Rahka, Förlaget M, med 
temat ”Förlaget - ett finlands-
svenskt alternativ” (22)

16.09 Flugans vänners lunch med an-
förande av Jukka Karhunen med 
temat ”Fosfater, radioaktivitet 
och giftiga tungmetaller trivs 
ihop – saga eller sanning?” (10)

21.09 Klubbafton (7) 
21-26.09 Kulturresa till Vitryssland (29)
28.09 Surströmmingsklubbafton under 

ledning av Strömmingsakade-
mien. Föredrag av VD Kim Jor-
das, Finlands Yrkesfiskarförbund, 
med temat ”Yrkesfisket idag i 
Finland” (30)

05.10 Klubbafton med föredrag av 
ambassadör Charles C. Adams, 
Jr., USA, med temat ”US-Nordic 
relations” (59)

12.10 Klubbafton med föredrag av 
kommunikationsminister Anne 
Berner, Trafikministeriet, med 
temat ”Ministerns hälsning” (33)

19.10 Viltklubbafton med storjägaren 
Casimir Ehrnrooth, som berät-
tade om sina jaktupplevelser i 
Europa. (38) 

21.10 Flugans vänners lunch med anfö-
rande av Jarl Köhler, med temat 
”Presidentvalet – vad händer i 
USA?” (15) 

26.10 Klubbafton med föredrag av 
partiordförande Anna-Maja 
Henriksson, SFP, med temat 
”Varför vill SFP tillbaka till reger-

ingen - hur ska det gå till?” (26) 
28.10 Jackettlunch med anförande av 

vice ordförande Jyrki Katainen, 
Europeiska kommissionen. 
Helsingfors Börsklubb inbjuden. 
(28)

02.11 Klubbafton med föredrag av VD 
Kjell Skoglund, Finsk-svenska 
handelskammaren, med temat 
”Finland behöver Sverige mer än 
någonsin” (22) 

03.11 AfterWork på Kruna (6)
09.11 Gåsmiddag med kåseri av Eirik 

Granqvist med temat ”Skarven 
utan lögner eller är jag en gås?” 
(44) 

16.11 Klubbafton med föredrag av 
generalmajor Kim Jäämeri, 
Försvarsmakten, med temat 
”Flygvapnet i Finlands försvar” 
(43) 

18.11 Flugans vänners lunch med 
anförande av Rolf Kokkola, med 
temat ” Don’t worry, be happy!” 
(14) 

23.11 Klubbafton med föredrag av 
chefsekonom Heidi Schauman, 
Aktia Bank Abp, med temat 
”Ekonomiska utmaningar och 
möjligheter” (32)

28.11 Bjälklagets kroppåskanna. (22) 
30.11 Introduktionsmiddag – vice 

ordförande Henrik Hultin pre-
senterade Klubbens verksamhet 
för nya medlemmar med faddrar. 
(27)

07.12 Klubbafton med föredrag av 
USA-korrespondent Christian 
Vuojärvi, YLE, med temat ”En 

månad efter presidentvalet - vad 
händer nu?” (35)

14.12 Klubbafton (8)
17.12 Lucialunch (186) 
21.12 Förvaltningsmöte samt klubbaf-

ton där Henrik Hultin berättade 
om och visade bilder från resan 
till Vitryssland. (18)

Klubben erbjöd sina medlemmar 54 
aktiviteter under år 2016 mot 52 år 2015. 
Aktiviteterna under året samlade 1724 
registrerade deltagare mot 1640 år 2015 
och 1565 år 2014. 

Resorna

Sommarresan till Fredrikshamn och 
reservofficersskolan RUK
Den traditionella sommarutfärden gick 
till Fredrikshamn där Klubbens mång-
åriga researrangör Monica Tours’ VD 
Monica Svanström tog emot gruppen. 
Efter lunchen besöktes stadens viktigaste 
sevärdheter inklusive det nyligen renove-
rade och utvidgade RUK muséet under 
sakkunnig ledning samt Reservofficers-
skolans huvudbyggnad. Gruppen fick en 
utförlig beskrivning av verksamheten på 
RUK och dagen avslutades med stor mid-
dag på Varuskuntakerho. 

Kulturresan till Vitryssland 
Onsdagen den 21 september avreste 
herrarna till Minsk i Vitryssland, även 
benämnt Belarus. Efter andra världskriget 
har den totalförstörda huvudstaden byggts 
upp enligt Stalinarkitekturens mönster. 
Idag upplevs den efterkrigstida arkitektu-
ren som exotisk och spännande. Staden är 
omtalad för sin renlighet och pampighet 
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med breda gator, stora parker och plante-
ringar.

Gruppen besökte den vitryska handels-
kammaren – BCCI och Sveriges ambassad. 
Värd för sistnämnda besök var Sveriges 
ambassadör Martin Åberg och Finlands 
representant i Minsk, ministerrådet Lauri 
Pullola. Finlands nyligen utnämnda 
ambassadör i Vilnius, även ackrediterad 
i Vitryssland, är klubbroder Christer 
Michelsson som även deltog i Klubbens 
besök på ambassaden. 

Senare fortsatte resan mot norr och 
städerna Polotsk och Vitebsk. Under 
returresan till Minsk stannade gruppen 
i Holowczyn där vår kung Karl XII år 
1708 slog ryssarna. Ett minnesmärke har 
rests på platsen för ett par år sedan för att 
ihågkomma händelserna. 

Gruppen återvände till Helsingfors 
måndagen den 26 september. Mer in-
gående beskrivningar av resorna finns i 
Meddelanden 3/2016.

Nordiskt möte i Stockholm 
Nordiskt möte omfattar sammanlagt sju 
klubbar från Oslo, Göteborg, Stockholm, 
Åbo och Helsingfors. Mötet hålls varje 
höst i september och programmet har 
fått fasta former, där olika kulturakti-
viteter och tävlingar växlar med lunch 
och middag. Nordiskt möte är öppet för 
alla medlemmar och man kan fritt välja 
vilka evenemang man deltar i. Värdar för 
Nordiskt möte 2016 var Sällskapet och 
Nya Sällskapet i Stockholm torsdagen den 
8 och fredagen den 9 september. Totalt 
deltog 148 herrar i det digra programmet, 
av dessa 17 medlemmar från Svenska 
Klubben i Helsingfors. Under mötet träf-

fades även ledningen från alla klubbar för 
att gemensamt dryfta klubbverksamheten 
i de olika länderna. Företrädare för klub-
barnas yngsta medlemmar träffades även 
separat för att planera gemensamma akti-
viteter och för att skapa ett yngre nordiskt 
nätverk. 

Information 

Programinformationen – annonsering, 
gula kortet, facebookgrupp
Klubben informerade om programmen 
genom måndagsannons i HBL. Tre gånger 
per år tillsändes medlemmarna det gula 
programkortet. Henrik Hultin svarade för 
nämnda information. 

På nätet upprätthåller Klubben hem-
sidan www.klubben.fi, som förnyades, se 
nedan. Klubbens exklusivt för Klubbens 
medlemmar avsedda grupp på facebook.
com administrerades av Rabbe Sittnikow. 
Gruppen omfattade 157 herrar, även samt-
liga styrelsemedlemmar och funktionärer. 
Gruppen fungerar som en informations-
kanal gällande programmet samt som ett 
diskussionsforum för medlemmarna. 

Webbsidan
Klubben förnyade sin hemsida www.klub-
ben.fi under ledning av Henrik Creutz. 
Ant Simons från Webbhuset stod för de 
tekniska lösningarna. Utöver kontakt-
information innehåller den allmänna delen 
av sidan en beskrivning av både Klubbens 
och klubbhusets historia. Klubbens alla 
tidigare och även nuvarande ordförande 
finns avbildade och kort beskrivna på 
hemsidan. På sidan hittas även informa-
tion om kommande program och resor. 
Sidan innehåller en sluten medlemssida 

som kan nås via lösenord. På medlems-
sidan finns medlemsförteckningen och 
verksamhetsberättelsen samt Klubbens 
stadgar och blanketten för ansökan om 
medlemskap. Sidan innehåller informa-
tion om Bjälklaget, vänklubbar, utensilier 
mm. Den slutna medlemssidan har även 
ett digert fotogalleri med bilder från 
olika resor och evenemang. Som en del 
av arbetet kring den nya webbsidan har 
Henriikka Seppälä fungerat som fotograf 
på vissa tillställningar under året. Klubben 
har också samarbetat med restaurangen 
som förser webbsidan med aktuell infor-
mation gällande specialerbjudanden för 
klubbmedlemmar. Klubbens medlemmar 
uppmanas ta del av den nya webbsidan 
som kontinuerligt uppdateras med aktuell 
information och bildmaterial. 

Medlemsförteckning, medlemscirkulär
Klubben lät trycka medlemsförteck-
ningen, som i mars distribuerades till 
medlemskåren tillsammans med ett brev 
från presidiet. I brevet behandlades aktua-
liteter, uttalades ett tack till donatorerna 
i Bjälklaget och erinrades om Bo Back-
ströms fond, som Klubbens tidigare sty-
relseledamot inrättat hos Svenska littera-
tursällskapet i Finland och i vars regelverk 
för utdelning Klubbens fastighet omtalas. 
Klubbens verksamhetsgranskare har även 
tagit upp frågan huruvida Klubben kunde 
aktivera ”gåvor och testamenten”.

I september skrev ordföranden ett 
medlemscirkulär vari angavs datum ett 
år framåt i tiden för varje månads tema-
tiska klubbafton inklusive lucialunchen, 
ett planerat besök på Svenska Klubben i 
Åbo och det tilltänkta besöket med damer 

på Muntra Musikanters spexorden Svarta 
kattens spex 1917. Därtill informerades om 
Klubbens uppdaterade webbsidor och lö-
senord till den del som endast är tillgänglig 
för medlemmar. Svenska litteratursällskapet 
i Finland erbjöd sig att skänka böcker till 
Klubbens medlemmar, som kunde välja 
mellan 14 verk som uppräknades i cirku-
läret. I cirkuläret uttalades förhoppningen 
att de som beställer böcker skulle göra en 
penningdonation till Klubben.

Svenska Klubbens Meddelanden 
Meddelandens 55 årgång utkom med tre 
nummer med ett sammanlagt sidantal av 
60 sidor (2015: 84 sidor), allt i färgtryck. 
För utgivandet svarade Henrik Degerman, 
chefredaktör, Carl-Johan Hindsberg, 
annonsackvisitör, Rabbe Sandelin på San-
delin Media, ombrytning, samt Mikael 
Ylinen och Jan Kajander på WhyPrint Ab, 
tryckning. Redaktionen och Peter Edgren 
har svarat för fotograferingen. Upplagan 
var som förut 800 exemplar. Tidningens 
ekonomi sköts i samband med Klubbens 
ekonomi.

I varje nummer har nya medlemmar 
hälsats välkomna. Ordföranden har 
ordet förmedlar aktuellt från Klubbens 
verksamhet. Kolumnisten Canarius har 
bidragit med intressanta och kanske 
kontroversiella synpunkter på aktuella 
fenomen. Klubbutensilier och vänklubbar 
har presenterats. Klubbens resor har fått 
sina bildreportage och Nordiskt möte 
uppmärksammats. Och som vanligt har 
aktualiteter från klubblivet och klubbhuset 
fått sin plats.
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Medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång var antalet 
medlemmar 678, varav 457 årsmedlem-
mar och 221 ständiga medlemmar. 
Medelåldern var 64 år. De under år 2016 
inballoterade medlemmarnas antal var 17. 

De nya medlemmarna är följande: 
Horst Bacia, Emil Ehnström, Claus 
Hohentahl, Markus Hämäläinen, Christer 
Högbäck, Max Ilmoni, Hasse Lillkull, 
Petter Lindeman, Berndt Lindström, 
Roger Möller, Michael Nelskylä, Jan-Peter 
Paul, Sebastian Perret, Karsten Potrykus, 
Peter Stolt, Niklas Uddström och Adam 
Åkerfeldt. Styrelsen hälsade de nyanslutna 
välkomna. 

Under året har 5 medlemmar lämnat 
Klubben, nämligen Stig-Erik Bergström, 
Filip Ehrnrooth, Erik Hampspinnare, 
Tankmar Horn och Torsten Edgren. 

Under året avled 11 medlemmar. 
Klubben hedrar minnet av Åke Ammondt, 
Ole Aune, Claes-Henrik Bengs, Carl Erik 
Estlander, Ernst-Gustaf Finnilä, Henrik 
Laurén, Fjalar Leham, Erik Malmberg, 
Henrik Nordström, Birger Pehrman och 
Carl Gustaf Wallgren.

 På årsmötet utnämndes tidi-
gare ordföranden Magnus Ståhlberg till 
hedersmedlem.

Patrik Lerche har svarat för medlems-
registret i samarbete med Bokföringsbyrå 
Tärnan Ab. 

Bjälklaget 
Svenska Klubbens Bjälklag inrättades år 
1984. Bjälklagets uppgift är att fungera 
som en finansieringskanal för Klubbens 
medlemmar vid förädling och renovering 

av det för finländska förhållanden unika 
klubbhuset. Medlem som till Klubben 
lånar eller donerar 1  000 euro upptas i 
Bjälklaget och benämns bjälke. Med tiden 
har merparten av lånen på långivarens 
initiativ omvandlats till donation. 

Bjälklagets grader är bjälke, dubbel-
bjälke, storbjälke, ås, takryttare, takryttare 
silver, takryttare guld och skorstensfejare. 
Varje grad ”kostar” 1 000 euro (under 
marktiden 5  000 FIM). Bjälklaget fick 
under året motta sju bjälkinsatser. Två 
klubbmedlemmar är nya bjälkar – Carl 
Haglund och Kari Nars hälsas välkomna 
till Bjälklaget. 

Namnen på bjälkarna uppförs på 
Bjälktavlan i klubbvåningen. De nulevande 
bjälkarna inklusive juridiska personer och 
kotterier är till antalet 83. Av bjälkinsatserna 
är cirka 90 procent donationer. Bjälklagets 
insats för Klubben uppgick i slutet av 2016 
till 292 460,42 euro efter överföring av årets 
bjälkinsatser till bjälkfonden. 

Klubben avtackade Bjälklaget vid den 
traditionella kroppåskannan måndagen den 
28 november 2016 med ärtsoppa, punsch 
och plättar. Bjälklagets arbete administreras 
av bjälkmästaren Henry Wiklund och 
bjälkskrivaren Patrik Lerche.

Styrelsen för Svenska Klubben i 
Helsingfors uttalar ett varmt tack till alla 
bjälkar som med sin insats stöder Klubben 
och upprätthåller klubbhuset, som är 
Klubbens utåt mest synliga kulturgärning.

Kotterier 
Kotterierna inom Klubben har varit gläd-
jande aktiva även under år 2016. 

Torsdagsvännerna som är Klubbens 

äldsta fortfarande verksamma kotteri bildat 
under andra världskriget med motiveringen 
att torsdagen då var den enda dagen i 
veckan man fick äta kött på krogarna. 
Torsdagsvännerna sammankommer regel-
bundet till middag på Klubben.

Valhalla sällskapet med anor som sträcker 
sig till 1780-talets Sveaborg etablerade sig 
på Klubben år 1972 på initiativ av dåva-
rande klubbhövdingen Holger Wikström. 
Sällskapet sammanträder en gång i 
månaden.

Jackettklubben grundad på ”skräddar-
baron” Eirik Cronstedts 85-årsdag den 
3 december 1996 strävar till att främja 
användningen av jackett vid festligare 
tillfällen. Jackettklubben sammankommer 
två gånger per år och praxis har varit att 
Klubbens medlemmar samlas till särskild 
lunch i jackett vartannat år. Denna lunch 
planeras nu bli årlig. 

Strömmingsakademien provsmakar och 
utvärderar stekta strömmingar på huvudsta-
dens krogar, som upptar denna delikata rätt 
på sin meny. Sedan akademiens instiftande 
år 2001 har 85 utvärderingsluncher avnju-
tits på 26 olika restauranger. I programmet 
ingår också säsongens delikatesser såsom 
sparris, kräftor, nejonögon och blinier med 
lakrom. Som en nyhet avnjöts på hösten 
grillad hummer. Rätter tillreds och avnjuts 
ofta hemma hos medlemmar. Akademien 
har de senaste åren svarat för Klubbens 
surströmmingsaftnar, år 2016 hittills den 
trettonde, och upprätthållit initiativet 
att fortsätta med kräftskivetraditionen. 
Klubbens populära kräftskiva gick av sta-
peln nu för sjätte gången på Brändö Seglare. 

Akademien består av nio medlemmar med 
”stolar” och en adjungerad medlem.

Vid ungdoms- och barnborden samlas 
klubbmedlemmar i samhörighet under sina 
bordsstandar för att diskutera. Barnbordets 
medlemmar strålar traditionellt samman 
vid lucialunchen då totalt ett åttiotal herrar 
samlades på klubbvåningen.

Utöver dessa kotterier verkar inom 
klubbhusets ramar också andra sammanslut-
ningar med olika kopplingar till Klubben, 
MM och det svenska i Helsingfors.

Vänklubbar 
Klubben har sedan många år tillbaka ett 
nät av inhemska vänklubbar – Svenska 
Klubbarna i Björneborg, Borgå, Ekenäs, 
Jakobstad, Tammerfors, Vasa och Åbo 
samt Sällskapsklubben i Gamlakarleby 
och Degerby Gille i Lovisa. 

Klubben hade vänklubbsstatus med 
följande utländska klubbar: Sällskapet i 
Stockholm, The East India Club i London, 
Svenska Klubben i Paris – Cercle Suèdois, 
The Royal Bachelors´ Club i Göteborg, 
Nya Sällskapet i Stockholm och Norske 
Selskab i Oslo.

Vänklubbsstatus innebär att Klubbens 
medlemmar har tillträde till ovannämnda 
klubbar samt att medlemmar av vänklub-
barna har tillträde till Svenska Klubbens i 
Helsingfors tillställningar. Vissa utländska 
klubbar förutsätter introduktionsbrev av 
Klubben. Dylika utfärdas av klubbhöv-
dingen eller sekreteraren.

Utensilier
Klubben tillhandahöll ett sortiment 
utensilier, populärt även kallade ”prylar” 
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för medlemmarna. Det fanns klubbmärke 
i förgyllt silver, manschettknappar i brons 
och silver samt förgyllt sterlingsilver med 
klubbemblemet. Emaljen i dem var blå 
respektive röd. Därtill fanns röda, blå 
och randiga slipsar, röda och svarta flugor 
samt röda och blå ficknäsdukar. Fortsätt-
ningsvis tillhandahålls gratulations- och 
kondoleansadresser. Under året gick klub-
ben i författning att ytterligare beställa en 
silvergrå slips med klubbemblemet diskret 
invävt närmast tänkt till jackett eller mörk 
kostym. Utensilier som tagit slut har 
beställts till. En vitrin införskaffades där 
samtliga utensilier finns utställda. Den 
är placerad i klubbvåningens korridor. 
Utensilierna presenterades på ett uppslag i 
Meddelanden nr 2 och vitrinskåpet i nr 3. 

Inventarier 
Vad inventarierna beträffar har verksam-
heten förlöpt väl under det andra fulla året 
med RR. Lokalerna har varit i aktiv an-
vändning, vilket å andra sidan ökar risken 
för slitage. Några olycksfall, exempelvis 
tavlor som fallit från väggen, har inträffat. 
Klubbens överenskommelse med krögaren 
lägger ansvaret att hålla restauranglösöret i 
skick på restaurangen. Ersättning av ska-
dor på annat lösöre avgörs från fall till fall. 
Skadorna på klubbens egendom har ändå 
varit så måttliga, att det inte funnits fog 
för att yrka skadestånd från försäkringsbo-
laget. 

För att effektivt kunna använda 
klubbhusets utrymmen, till exempel för 
konferenser och konserter, kan RR byta ut 
möblemang för vissa perioder och ersätta 
dem med stolar etc. från sitt eget förråd. En 

stor restaurangkedja optimerar sin verksam-
het med flexibel logistik. Klubbens möbler 
flyttas inte bort från huset, utan lagras vid 
behov tillfälligt i källaren.

Vandringspriset, Sako plakatet, som 
Klubbens skyttelag hade vunnit i skyt-
tetävlingen i samband med Nordiskt möte 
hösten 2015 i Helsingfors, och vilket hängt 
på väggen i spelrummet, vandrade på hös-
ten 2016 vidare till Sällskapet i Stockholm. 

Klubben fick i november ta emot en 
defibrillator donerad av Johanniterhjälpen 
i Finland r.f. Detta tillskott ökar betydligt 
trygghetskänslan på Klubben. Instruktion 
för restaurangpersonal och funktionärer i 
Klubben arrangerades i januari 2017.

Klubbhuset
Svenska Klubbens hus vid Mauritzgatan 
6 i Helsingfors ritades av den skotska 
arkitekten sir Robert Lorimer och Wal-
demar Aspelin, som anpassade ritning-
arna till regelverket i storfurstendömets 
huvudstad. Huset uppfördes år 1900 
som hem för Ossian och Violet Donner, 
den sistnämnda från Edinburgh. Svenska 
Klubben har ägt huset över åttio år. På 
basis av fotografier är interiören i stort sett 
bibehållen i ursprungligt skick. Klubbens 
utåt synligaste kulturgärning är vården av 
detta för Helsingfors arkitektoniskt unika 
hus och svenska rum. 

År 2016 var det dags att analysera hur 
fastigheten tålt den stora mängden besökare 
under årens lopp i och med RRs inträde 
i byggnaden. Rädslan för stort slitage var 
uppenbar. Med facit i hand välkomnade 
byggnaden alla besökare med stolthet och 
stil utan större haverier under årets gång. 

Disponenten vill framföra ett stort tack till 
RRs personal för att den kontinuerligt varit 
uppmärksam på avvikelser i byggnaden 
samt för att den rapporterat om dessa 
avvikelser till disponenten omedelbart. 
Under året gjordes underhållsåtgärder i 
byggnaden, bland annat

• delvis modernisering och justering av 
ventilation 

• optimering av uppvärmningssystem 
• förbättring av brandsäkerheten
• förbättring av hissen m.m.

En ihållande utmaning (de senaste 20-
30 åren) återkommer när den är minst 
välkommen, det vill säga avloppslukt i 
delar av byggnaden. För att det inte ska 
vara för lätt så uppenbarar sig lukten på 
olika ställen vid olika tidpunkter. Flera 
mindre och större ingrepp i källaren gjor-
des under året och de eliminerade ett antal 
avloppsläckage. Ett större ingrepp i käl-
laren kommer att ske under år 2017 som 
innebär en kostnad om cirka 80 000 euro. 

Den största kommande renoveringen för 
tillfället är byggnadens tak. För några år 
sedan hade vi ett rejält läckage som ledde 
till en större vattenskada. Även mindre 
läckage har förekommit men inte lett till 
vattenskador. Vidare undersökningar av 
taket har visat att plåttaket, som är mot 
gården, måste förnyas, helst under år 2017. 
Byggnadens tak mot gatan är av tegelpan-
nor och mycket brant. Undersökningar av 
tegeltaket har visat att ribbverket under 
tegelpannorna delvis gett vika. Planering av 
tegeltakets reparation/förnyande fortsatte 
intensivt under början av 2017. Estimerad 
reparationskostnad av plåttaket och 

tegeltaket är 180 000 euro. Reparationen 
är planerad att förverkligas under år 2017. 

Ekonomin

Klubbverksamhetens ekonomi
Kostnaderna för den ordinarie klubbverk-
samheten uppgick till 77 268 euro (2015: 
) och täcktes dels av annonsintäkter och 
försäljning av utensilier 5 364 euro (2015: 
7  925), dels av medlemsavgifter och in-
skrivningsavgifter om 53 939 euro (2015: 
55  830) eller sammanlagt 59  303 euro. 
Byte av bokföringsbyrå, ibruktagande av 
ett nytt smidigare medlemsregister samt 
tryckning och distribution av medlems-
förteckningen ökade informations- och 
redovisningskostnaderna för 2016 med 
14 517 euro. För övrigt täcks kostnaderna 
för verksamheten av medlemsavgifterna. 
Medlemsavgiften för årsmedlem var 120 
euro, medan inskrivningsavgiften uppgick 
till 160 euro. 

Klubbhusets ekonomi
Hyresintäkterna från restaurangverksam-
heten uppgick till 140 000 euro (2015: 
146  668), varav Sällskapet MM:s andel 
uppgick till 10 560 euro. Klubbens hyres-
intäkter uppgick sålunda till 129 440 euro 
(2015: 135 147). 
De löpande kostnaderna för fastigheten – 
fastighetsskötsel, årsunderhåll, fjärrvärme, 
fastighetsskatt, fastighetsförsäkring, 
bevakning, administration – uppgick till 
107 914 euro. Planenliga avskrivningar 
verkställdes på fastigheten 34  604 euro 
motsvarande 4 procent och på inventarier 
4 881 euro. Därmed stiger dessa kostnader 
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till 147 399 euro (2015: 145 798). Sällska-
pet MM:s bidrag till kostnaderna uppgick 
till 16 977 euro. 

Med beaktande av ovanstående uppgick 
underskottet för klubbhuset till 982 euro.

Understöd och resultat
Fastighetssammanslutningen Svenska 
Klubben i Helsingfors och Sällskapet MM 
fick 80 000 euro understöd från Stiftelsen 
Tre Smeder och 10  000 euro understöd 
från Hélène och Walter Grönqvists stiftelse 
för de förestående tak- och rörreparatio-
nerna under 2017. Därtill erhölls ett un-
derstöd ur Bo Backströms fond i Svenska 
litteratursällskapet på 30  000 euro, som 
rekvireras 2017. Styrelsen uttalar Klub-
bens varmaste tack till bidragsgivarna. 

Klubben hade glädjen att under året 
motta sju bjälkinsatser i form av donatio-
ner, totalt 7 000 euro. Det sammanlagda 
beloppet av Bjälklagets bidrag till Klubben 
uppgick till 285 460 euro och stiger med 
7 000 euro då styrelsen föreslår för årsmötet 
att 2016 års bjälkdonationer i enlighet med 
Bjälklagets stadgar överförs till Bjälkfonden.

Räkenskapsperiodens resultat efter 
föreslagna överföringar uppvisar ett un-
derskott om 13 848 euro (2015: överskott 
om 54 599). Balansomslutningen uppgick 
vid utgången av året till 1 727 594 euro 
(2015: 1 651 290).

Styrelse och funktionärer

Styrelse 
Kammarrådet Henry Wiklund, 
ordförande (2016, styrelsen 1984-)
Ekonomie licentiat Henrik Hultin, vice 
ordförande (2017-2019, fr.o.m. 1996)

Godsägare Henrik Degerman (2015-
2017, fr.o.m. 1991)
Regeringsrådet Veikko Kantola (2016-
2018, fr.o.m. 2010)
Ekonomie magister Magnus von 
Knorring (2016-2018, fr.o.m. 2016)
Ekonomie magister Patrik Lerche (2015-
2017, fr.o.m. 2002)
Advokat Rabbe Sittnikow (2017-2019, 
fr.o.m. 2003)
Vid förvaltningsmötet den 21 december 
2016 återvaldes Henry Wiklund till ord-
förande. Henrik Hultin och Rabbe Sittni-
kow, vilka var i tur att avgå ur styrelsen, 
återvaldes för åren 2017-2019. 

Styrelsen sammanträdde under året 
till 10 protokollförda möten. Styrelse-
medlemmarnas närvaro var följande: 
Wiklund 10/10, Degerman 8/10, Hultin 
10/10, Kantola 9/10, von Knorring 7/10 
Lerche 5/10, Sittnikow 5/10. Utöver detta 
har styrelsen sammanträtt till ett strategi-
möte under året. 

Varken styrelse eller funktionärer har 
lyft arvoden.

Funktionärer 
Sekreterare: lektor Henrik Litonius
Ekonom: ekonomie magister Marc 
Hinnenberg
Klubbhövding: Henrik Hultin
Biträdande klubbhövding och www-
redaktör: greve Henrik Creutz
Registrator, bjälkskrivare och 
webbansvarig: Patrik Lerche
Facebookansvarig: Rabbe Sittnikow

Redaktör och arkivarie: Henrik 
Degerman
Disponent: vice verkställande direktör 
Jockum Andersin 
Intendent: Veikko Kantola 
Biträdande intendent och biträdande 
utensilieansvarig: systemspecialist Peter 
Edgren
Utensilieansvarig: kammarrådet Mikael 
Westerback

Revisor och verksamhetsgranskare
Revisor var ekonomie magister Petter 
Lindeman, CGR, med Pricewaterhous-
eCoopers Oy som suppleant. Verksam-
hetsgranskare var socionom Ben Idström 
med diplomingenjör Hans Wiljanen som 
suppleant. 

Fastighetsförvaltningskommissionen 
Rabbe Sittnikow (ordförande) och Marc 
Hinnenberg jämte Jockum Andersin i 
egenskap av disponent företrädde Klub-
ben i fastighetsförvaltningskommissionen. 
Fastighetsför-valtningskommissionen är 
ett samarbetsorgan för fastighetssamman-
slutningen Svenska Klubben i Helsingfors 
och Sällskapet MM. MM äger 20 procent 
av fastigheten.

Slutord
Svenska Klubben med i medeltal ett 
evenemang i veckan framstår som en aktiv 
svensk förening i Helsingfors. Klubbhuset 
uppfattas också som ett svenskt rum. 
Statistiskt sett är intresset för verksamhe-
ten god. Deltagandet vid klubbaftnarna 
varierar dock på ett ibland oförutsägbart 
sätt. Styrelsen har aktivt arbetat med 

informationen, dels traditionella former 
såsom annonsering och gult programkort, 
dels förnyad webbsida med utvidgad 
information och facebook. Luncherna 
under beteckningen Flugans vänner 
har det eftersträvade antalet deltagare. 
Resorna lockar ett optimalt antal delta-
gare och vid årets kulminationspunkt, 
lucialunchen, är det trångt. De årligen 
återkommande månatliga temakväl-
larna inetsas småningom hos intresserade 
medlemmar och uppvisar växande in-
tresse; kräftskiva-surströmming-viltafton-
gåsmiddag-snaps&öl&korv-bliniafton-
påskalamm&äggtoddy-sparris-brännvins-
samovar vid säsongavslutningen. Målet är 
också att etablera årsdagen. Några radikala 
planer på omläggning av arbetet föreligger 
inte.

Antalet medlemmar, 678 i slutet av 2016, 
är tillfredsställande. Målet för detta antal 
kunde vara 700. Trots jämn tillströmning 
av även yngre medlemmar är medelåldern 
64 år, vilket dock kan betraktas som ett 
fungerande tal. 

Restaurangrörelsen i Royals regi har 
vunnit uppskattning hos medlemmarna 
och prisnivån vid Klubbens evenemang 
befinns förmånlig. Royals förväntningar på 
rörelsen har dock inte helt uppfyllts. Detta 
kan på sikt vara ett problem. Förutom 
verksamheten, som är beroende av restau-
rangservice, är klubbhuset helt beroende 
av hyresintäkter. I berättelsen för 2015 
rapporterades att taken ska undersökas. 
Resultatet är att plåttaket måste förnyas och 
att tegelpannorna vilar på instabila ribbor. 
Ovan redovisade förväntade kostnader 
och erhållna understöd är inte i balans. 
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Därtill kommer oundvikliga arbeten med 
avloppsrör, som delvis redan genomförts i 
början av 2017.

Klubben fortsätter att driva verksam-
heten med frivilliga krafter i styrelse och 
funktionärskår. Hittills har rekryteringen 
av personer som engagerar sig lyckats. Bästa 
uppmuntran för detta arbete är medlem-
marnas aktiva deltagande i verksamheten. 

Funktionärerna är värda ett stort tack för 
insatserna.

Styrelsen uttalar ett stort tack till alla 
medlemmar som med sitt medlemskap 
och sitt deltagande i aktiviteterna gör det 
mångsidigt givande att besöka sin klubb. 
År 2017 innehåller många intressanta 
programpunkter. 

All verksamhet behöver hittas och synas.  Alla föreningar behöver hålla kontakt 
med sina målgrupper, sköta medlemsregister och bokföring. Att sköta en förening 
är roligt men kan också vara jobbigt. 

Webbhuset finns till för att hjälpa dig. Vi har kunskap och verktyg som hjälper dig 
sköta din verksamhet enklare och effektivare, få synlighet och mer tid för det du är 
bättre på. 

Över 1 000 verksamheter i Svenskfinland använder idag aktivt våra tjänster. Vi 
har i över tio år varit en samarbetspartner för allt kring digitalisering, webben och 
sociala medier. Vi tipsar också gärna om gratistjänster internet erbjuder. Bollar ni 
en ny verksamhetsidé? Slå en signal till oss!

Vi erbjuder förmånliga och trygga tjänster också till dig som företagare och privatperson. 

Mer från Webbhuset:

Ebban, e-böcker till alla elever i svenska skolor i Finland, ebban.webbhuset.fi.

Katalogen, nytt program för arkivering och visning av foton och dokument.

Anmälningar, hantering av kurser och evenemang

Vi utvecklar din verksamhet. 
Tillsammans med dig. 
Gedigen erfarenhet av 

ekonomiadministration 

för stiftelser, föreningar och 

andra samfund.

Välkommen att kontakta oss!

B O K F Ö R I N G S B Y R Å

Bokföringsbyrå Tärnan Ab

010 2196 310
Skillnadsgatan 11 A 20
00130 Helsingfors www.tarnan.fi

VD Robert Laurent
040 765 2560
robert.laurent@tarnan.fi



Nya medlemmar
Klubbens Styrelse har inballoterat följande nya medlemmar:

Jaakko Palmujoki
Marcus Lundqvist

Timo Tervo

Vi önskar herrarna välkomna och hoppas de skall trivas i vår krets!


