
GILLEINFOSeptember 2013

Lördagen den 14 september
l Höstutfärd till Hangö.

Tisdagen den 17 september
kl. 12.00
l Tisdagslunch.
Stig-Olov Hallberg: Människan 
G.M. Sprengtporten.

Torsdagen den 19 september
kl. 17.30
l Gilleafton. 
VD Alexander Bargum, Algol 
Ab: Familjebolagens ställning i 
dagens ekonomiska klimat.

Torsdagen den 26 september
kl. 16.30
l Gilleafton. 
Försäljningschef, gillebroder 
Ben Wiberg: Biobränslen i trafi-
ken, varför behövs de, hur skall  
vi producera dem? 

Torsdagen den 31 oktober
kl. 14.00
l Seminarium på Hanken 
tillsammans med Hanken  
och Ekonomiska Samfundet.

Från verksamhetsledaren

Höstens verksamhet har börjat. Under sommaren har 
vi utfört en stor mängd reparationer och förbättringar 
i Handelsgillets fastighet på Kaserngatan. Bland annat 
är parketten i Donatorn slipad och lackad, stolarna 
tvättade, ett flertal ytor målade samt belysningen och 
ventilationen i de olika utrymmena förbättrad. Ännu 
återstår vissa arbeten och införskaffningar, som görs 
under år 2014.

Dessa reparationer och förbättringar har genomförts 
med medel, som vi med tacksamhet erhållit av olika 
finlandssvenska stiftelser och fonder. 

Under hösten fortsätter vi att fokusera på följande 
delområden.

Ekonomin
Vår likviditet är för tillfället god och visar ett klart över-
skott. Vår ekonomi bygger till närmare 90 procent på de 
hyresintäkter vi varje månad erhåller. 

Vår näst största hyresgäst, Miljöministeriet, flyttar dock 
senast i december 2014. Vi söker därför nya hyresgäster 
för drygt 600 m2 kontorsutrymmen, fördelat på tre lägen-
heter. Dessa befinner sig i nöjaktigt skick men renoveras 
enligt de nya hyresgästernas rimliga önskemål. Bortfallet 
av hyresintäkter i samband med flyttningen och renove-
ringen av lokalerna, kommer att sätta hård press på vår 
ekonomi under de kommande åren.

Programutbudet
Programutbudet ska fortsättningsvis utvecklas och 
erbjuda något nytt. Ett bra exempel på detta är vår ex-
kursion till Hangö nu i september. Denna genomförs som 
ett samarrangemang mellan GilleKockarna, Vinklubben 
och Gillet. 

Medlemskommunikationen
Gillebladet har genomgått en ansiktslyftning både 
innehållsmässigt och till sitt yttre. Vi fortsätter att ut-
veckla tidskriften, som utgör en viktig del av varumärket 
Handelsgillet. Vår webbplats är även förnyad och akti-
vare. Styrelsen har på sitt strategimöte i juni, beslutat att 
även Handelsgillet skall finnas på Facebook.com inom 
kort. Arbetet med detta har också kört i gång.

Med hopp om en skön höst och ett gott samarbete

Roger Köhler



Tisdagsluncher 
i september

Den första tisdagslunchen hålls den tisdagen den  
17 september klockan 12.00 i Donatorn. 
Stig-Olov Hallberg: Människan G.M. Sprengtporten

Heldagsutflykt med damer. 

Tvärminne zoologiska station, besök på Magnus Ekströms fiskfabrik, lunch på fiskrestau-
rangen På Kroken, besök i stadshuset och till slut en kulinarisk middag på Hangö Udds 
Segelsällskap HUS. Middagen tillreds av GilleKockarna och vinerna är valda av Vinklub-
bens experter.

Bussarna avgår från Kaserntorget klockan 08.30. Avfärd till Helsingfors cirka klockan 20.00. 
Tillbaka på Kaserntorget cirka klockan 22.00. I mån av möjlighet försöker vi ordna att det är 
möjligt att stiga på och av under bussfärden. Likaså är det möjligt att anlända till Tvärmin-
ne respektive Hangö på egen hand. Informera och rådgör med kansliet om dessa möjlig-
heter i god tid före.

Tidtabellen är följande (preliminär):
08.30 Avfärd från Kaserntorget, bussarna är tillbaka på samma plats kl. 20.30 och 22.00
10.00  Tvärminne Zoologiska station
12.00 Lunch på restaurang På Kroken och besök på Magnus Ekströms fiskfabrik
14.00 Besök i Hangö stads stadshus (stadsdirektör Jouko Mäkinen och hamndirektionens   
 ordförande Stig Sundberg)
15.15 Rundtur i hamnen
16.00 Middag vid Hangö Udds Segelförening HUS, Hangöby
20.00 Avfärd till Helsingfors
22.00 Tillbaka på Kaserntorget

Vi har ännu ett begränsat antal platser lediga. Anmäl dig med det snaraste till Handelsgil-
lets kansli telefon 66 97 98 eller till annika@handelsgillet.fi

Priset för utfärden är 90 euro, inklusive välkomstdrink, sherry till förrätten, vin till för- och 
huvudrätten samt avec till kaffet. Lunchdrycken betalas separat till restaurangen.

Sista betalningsdag är fredagen den 6 september till Handelsgillets konto:  
FI35 2401 1800 0601 12 och märk betalningen ”Hangö”.
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IAHöstutfärd till Hangö 
Lördagen den 14 september

Seniorutskottets exkursion: 

”Till er tjänst!” Hotell- och restaurangmuseet 26.9
Tid: 26 september kl 13.00, Tallbergsgatan 1 G 60 (Kabelfabriken)
Fortskaffningsmedel: spårvagn 8, bussarna 20, 65, 66.
Inträde: 7euro/4 euro (pensionärer)

Anmälan senast 19.9 till Annika Borgström: tfn 09 669 798 eller annika@handelsgillet.fi.
Seniorutskottet önskar alla gillebröder välkomna!



Gilleafton
Torsdagen den 19 september kl. 17.30

VD Alexander Bargum, Algol Ab

Familjebolagens ställning i dagens 
ekonomiska klimat
Frågan om familjebolagen och deras framtid 
har varit mycket aktuell under den senaste tiden. 
Speciellt för dagens bistra tider är att företagen 
kämpar om sina positioner i en allt mera globala 
värld och att intresset för att investera i Finland, 
av olika orsaker, är tämligen lågt. VH Alexander 
Bargum kommer i sitt anförande berätta om hur 
Familjeföretagens förbund ser på situationen, om 
förbundets verksamhet och målsättningar. Dess-
utom kommer han kort att beröra Algols verksam-
het och generationsväxlingen i företaget.

Middag
ca klockan 18.30

l Kräftsallad
l Jägarbiff, 
potatismos
l Vittvin: WOLF 
BLASS RIESLING, 
Australien 
l Rödvin: GRAF-
FIGNA CENTE-
NARIO MALBEC, 
Argentina 

Torsdagen den 26 september kl. 17.30

Försäljningschef Ben Wiberg, St1 Biofuels Ab

Biobränslen i trafiken,  
varför behövs de, hur  
skall vi producera dem?
Varför behöver vi Biobränslen? Hur kan vi producera dem på ett 
ekologist hållbart sätt? Hur vågar vi investera i förnybar energi när 
osäkerhetsfaktorerna är så många? Varför skulle jag köpa en Flexi 
Fuel-bil när så få stationer säljer etanolbränsle?

Det här och andra frågor gällande förnybar energi inom trafiksek-
torn för vi höra om.

Gilleafton
Middag
ca klockan 18.30

l Höstens rotsaker
l Regnbåge i ugn, 
vitvinssås
l Vittvin: MO-
LINA SAUVIGNON 
BLANC, Chile  
l Rödvin: ZONIN 
NERO D ÁVOLA 
Merlot, Italien 

Kallelse till WhiskyGillets tasting 4.9.2013

WhiskyGillet inleder sitt 17 verksamhetsår med en tasting 4.9.2013 kl. 18 i Donatorn, som 
brukligt i form av en blindtest av tre olika whiskyn. Enligt kutym intar den som vill en måltid i 
klubbrummet innan tastingen. Vi brukar samlas cirka kl. 17 för laxsoppa eller annat på Klub-
bens meny.

Nya bröder är hjärtligt välkomna i vår krets av 70 whiskybröder! Anmäl ditt deltagande till 
mig, så vi vet att reservera tillräckligt med whisky, pesson@kolumbus.fi.

Välkomna!
Kaj Pettersson, Whiskyhövding



Klubbkalender september 2013
Biljardklubben
Snookercup måndag 2.9, 16.9 och 30.9 
klockan 17.00. 

Bridgeklubben
Britgekväll i Donatorn 18.9 kl. 17.00. För övrigt 
i Wiborg varje onsdag klockan 17.00

BusinessKlubben
Möte i Donatorn 17.9 klockan 18.00.

BörsGillet
Möte i Donatorn på Gillet måndagen den 
16 september klockan 18.00.
Föredragshållaren Bo Lindfors håller före-
drag under rubriken: Skiffer, gas, olja och 
förnybara energiformer – Hur påverkar de 
börskurserna? Anmälan till kansliet senast 
13.9, kl. 13.

FiskeGillet
Höstfiske på Emsalö 10–11 september.

GilleKockarna
Utfärd till Hangö 14.9 (se separat info).

GolfGillarna
3.9. Kurk Golf, Lake & Hill banor, golftävling, 
SL + PB
10.9. Tapiola Golf, avslutningstävling, SL+PB

JazzGillarna
Träff i Koffen 24.9 klockan 18.00.

Juniorerna
Separat info om eventuella evenemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Tisdagen 3.9 kl. 18.00. Höstterminen inleds. 
Nya sångare är välkomna med! För mera 
info, kontakta ordförande Elias Wikström, 
ordforande@frihetsbroderna.fi eller  
044 3574 031.
För mera information om Frihetsbrödernas 
evenemang, kolla facebook www.face-
book.com/frihetsbroderna eller vår webb-
plats www.frihetsbroderna.fi.

Seniorutskottet
Exkursion till Hotell- och restaurantmuseet 
26.9 klockan 13.00 (se separat info).

WhiskyGillet
Tasting i Donatorn 4.9 klockan 18.00 
(se separat info).

Vinklubben
Utfärd till Hangö 14.9 (se separat info)

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors

telefon 09-66 97 98, info@handelsgillet.fi,  
www.handelsgillet.fi La
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Reserevera  
torsdagen den  
31 oktober. 
Seminarium 
på Hanken.
Handelsgillet anordnar tillsammans med 
Svenska handelshögskolan och Ekono-
miska Samfundet i Finland ett framtids-
inriktat seminarium med intressanta och 
aktuella talare. Rubriken för seminariet 
är Fördel Finland – hur kan vi utveckla 
våra konkurrensfördelar? Seminariet hålls 
på Hanken torsdag den 31 oktober från 
klockan 14 till 19.30, inkluderande en 
avslutande mingelbuffé.

Vi återkommer med själva inbjudan och 
programmet inom kort.

Klubbtillställningarna är öppna för alla 
gillebröder. Önskar du få separat kallelse 
till någon klubbs arrangemang – kon-
takta Gillets kansli och du kommer med 
på klubbens interna postningslista.

Anmälan till klubbarrangemangen  
om inte annat meddelas till  
annika@handelsgillet.fi


