
 
 

 

LOGE-JOURNALEN 8 februari 2020 
  

En resumé från Årsmötet vid Logen Bråviken Nr 751  
 
 

 

Vid Årsmötet den 8 februari samlades 50 egna logemedlemmar, 4 vasamedlemmar från Logen 

Filbyter Nr 714, utgörande installationsstab, samt 7 gäster som anslöt till efterkapitlet. 

 

 

LOGEMÖTE 

Ballotering genomfördes för två kandidater. Logebroder Jan Hult presenterade dessa kandidater för 

Logens medlemmar innan balloteringen genomfördes. Reception kommer att genomförs vid ett 

kommande logemöte. 

 

DM Maggie Ahlin Thelin redogjorde för de årsmöten i Distriktsloge 19 (DL19) Norra Sverige som 

hon, Kurt Thelin och andra från vår Loge medverkat och varit gäster i under januari 2020. Tyvärr 

måste vi konstatera att några lokalloger i DL19 har lagts ned under 2019. Huvudorsaken är minskat 

medlemsantal och svårigheter att besätta tjänstemannaposter. Å andra sidan har andra Loger ökat sitt 

medlemsantal, t ex. har vår Loge haft den största ökningen sedan instiftandet 1992. Logen Bråviken 

Nr 751 är nu fjärde största lokalloge i DL19. 

 

Efter rapportering från finanssekreterare och kassör presenterades verksamhetsberättelser av 

ordförande, kulturledare och logehistoriker. Dessa handlingar hade delgivits Logens medlemmar i 

samband med kallelsen till årsmötet. Under punkten ekonomisk rapport fastställdes budgeten för 

2020 liksom priser vid efterkapitlen. Revisionsberättelsen upplästes av ordförande för revisorerna, 

Stefan Hagfeldt. Slutligen beslutades om ansvarsfrihet för kassör och styrelse. 

 

Logen Bråvikens tjänstemän för 2020 installerades med hjälp av en installationsstab från Logen 

Filbyter Nr 714. Installationsstaben utgjordes av Sören Liljebladh (DD), Ulf Kristensson (VDD), 

Karin Kardell (CM), Ann-Sara Liljebladh (DV). 

 

En nomineringskommitté valdes med uppgift att föreslå namn på logetjänstemän för år 2021. 

  



 

Som ny ordförande för Logen Bråviken Nr 751 installerades Barbro Hult. Tidigare ordförande Jan 

Ek, som lett Logen under åren 2016--2019, blir nu alltså Före Detta Ordförande (FDO). Tack Jan för 

allt nedlagt arbete och lycka till Barbro för det kommande arbetet. Styrelsemedlemmar och 

tjänstemän är presenterade på Logens hemsida under flikarna Kontakter och Medlemssidan. 

 

Under punkten Kontakt Amerika i dagordningen framfördes hälsningar från vår vänloge Viljan Nr 

349, strax väster om Chicago i USA. Brev med foto därifrån cirkulerades under efterkapitlet.  

 

Logemötet avslutades med punkten Ordens väl. Ordförande Barbro Hult avtackade flera 

logemedlemmar för insatser gjorda under befattningstiden. Slutligen framfördes hälsningar och tack 

från egna logemedlemmar och från andra Loger i Vasa Orden av Amerika. 

 

 

EFTERKAPITEL 

 

Meny 

Skaldjursröra i smördegsbouché 

Wienerschnitsel 

Kaffe med kaka (signerad Maggie) 

 

Underhållning 

Under efterkapitlet underhöll Bubbelklubben med sång à cappella. Bubbelklubben är en manskvartett 

med anknytning till Linköpings universitet. De har ett varierat utbud, ej att förväxla med Barber 

Shop, men ibland blir det den genren också. Mycket uppskattat inslag vid årsmötet som det verkade. 

 

Maggie Ahlin Thelin passade på att tacka programkommittén med assisterande logemedlemmar, ofta 

med Jan Hult och Lennart Exius i spetsen, för trevligt ordnade efterkapitel under 2019. Se vidare i 

fotokollaget. 

 

i Sanning och Enighet 

Karl Jerlock 
Logehistoriker, bitr. webmaster och fotograf 

  
 

 

 
 


