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Allmänt
Huvudvikten i verksamheten låg å ena sidan på programverksamheten med gilleaftnarna varje torsdag
och tisdagsluncherna med högklassiga föredrag samt klubbverksamhetens breda utbud och å andra sidan
på att aktivt blicka framåt. Tillställningarna och festerna var väl besökta. Resor eller exkursioner gjordes i
april, maj, juni och september. Det årliga aktualitetsseminariet på Hanken under ny utforming samlade
150 deltagare. Ansträngningar har också fortsättningsvis gjorts för att bredda verksamhetsutbudet så att
det når en större krets av såväl medlemmar som icke medlemmar. Arbetet med att utveckla
Handelsgillets fastighetsinnehav och klubbutrymmen i en allt ändamålsenligare riktning har fortsatt
genom det planerade fastighetsprojektet.
I Handelsgillets målsättning ingår att vara ett svenskt rum. Antalet finlandssvenska föreningar och
organisationer som regelbundet utnyttjat förmånen att hyresfritt få använda kabinetten på Handelsgillet
för sina möten har fortsatt varit kring 80.
Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2018 var 995 mot 1018 ett år tidigare. De ständiga medlemmarna
var 347 (34,8 %), seniormedlemmarna 404 (40,6 %), årsmedlemmarna 228 (23,0 %) och juniorerna 16
(1,6 %).
Programverksamhet
Gilleaftnar
Gilleaftnarna besöktes under 2018 av totalt 1686 (1807) gillebröder eller i medeltal 60 (65) medlemmar.
De populäraste Gilleaftnarna under året samlade långt över 100 deltagare.
Föredragen under totalt 28 Gilleaftnar behandlade under år 2018 bland annat industri, handel,
placeringar, sjöfart och historia.
I tillställningar arrangerade av Handelsgillet under hela år 2018 inklusive seminariet och
frukostseminarierna deltog totalt 2831 (3626) personer. Noteras bör här att året innan, 2017, var Gillets
jubileumsår.
När klubbarnas verksamhet tas med deltog 6594 (6971) personer i verksamheten under 2018.
Tisdagsluncher
Tisdagsluncherna arrangerades den första, tredje och femte tisdagen från januari till april och september
till november. Efter lunchen till kaffet hölls presentationer av Gillebröder som totalt samlade 262 (227)
deltagare, i medeltal 19 (16) deltagare.
Frukostseminarier
Den nya verksamhetsformen frukostseminarier öppna för också andra än medlemmar av vilka
arrangerades två per termin samlade totalt 123 deltagare. I medeltal deltog 31 personer per morgon.
Deltagarna var i huvudsak studerande eller förvärvsarbetande och representerade båda könen.
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Seminarium
Handelsgillets årliga aktualitetsseminarium, som arrangerades tillsammans med Hanken och Ekonomiska
Samfundet den 5 november på Hanken, hade rubriken ”Så in i Norden! Fem framgångsperspektiv”.
Seminariekommitténs ordförande minister Jan-Erik Enestam öppnade seminariet där upplägget bestod av
fyra Norden-block: Hemmamarknad, Miljö, Forskning och Energi. Key note speaker var Gunnar
Wetterberg och seminariet samlade 150 (350) deltagare i Hankens fetssal. Seminariet fick mer
mediesynlighet än tidigare och gav riktiningen för följande års seminarium med liknande upplägg.
Resor, exkursioner och fester
Midvinterfesten i februari firades för tredje gång av 80 deltagare. Första maj-lunchen, som riktas till hela
familjen firades med lunchbuffé på Handelsgillet av 60 personer. Utlandsresan med damer till Nice i april
samlade hela 51 deltagare. Tisdagslunchen i Tallinn samlade 30 gillebröder. Exkursionen i september till
Fazer Visitor Centre i Vanda samlade 21 medlemmar. Räkfesten ordnades nu för andra gång med 65
deltagare och kräftskivan firades i festsalen med 80 glada deltagare. Den traditionella jullunchen
arrangerades i december traditionsenligt med Finlands Lucia och julgubbe och samlade rekordantalet
145 deltagare. Handelsgillet bidrog till Luciainsamlingen med en penningdonation om 3 000,00 euro.
Föreningsmöten
Bokslutmötet då bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2017 fastställdes enligt styrelsens förslag
och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet hölls den 22 mars med 28 deltagande gillebröder.
Valmötet hölls den 11 oktober med 85 närvarande gillebröder.
På förslag av valberedningen omvaldes Johan Hjelt enhälligt till ordförande för år 2019.
Mötet beslutade att enligt stadgarna välja en styrelse bestående av ordförande och sju medlemmar.
Styrelsemedlemmar år 2019 är Christian Borenius, Torbjörn Jakas, Mikael Krogius, Kaj-Erik Lindberg,
Christian Nordgren, Peter Nordling och Bo Söderholm (ny).
Till revisor omvaldes Rabbe Nevalainen CGR med suppleant Altum Audit Oy Ab.
Till ny ordförande för valberedningen valdes Derek Breitenstein och till medlemmar Kim Björkwall, Claes
Lagerstedt, Christian Lybeck (ny) och Rolf Svanljung.
Höstmötet fastställde medlemsavgifterna för 2019 till samma nivå som 2018, eller årsavgift 115,00 €,
senior 90,00 €, junior 50,00 € och inskrivningsavgiften för nya medlemmar fastställdes till 0 €.
Minimibeloppet för understödande medlems årsavgift fastställdes till 500,00 €.
Under året arrangerades tre extra föreningsmöten. Två med anledning av de planerade byggprojekten
den 27 augusti och den 17 september. Åtgärderna skulle innebära en partiell ombyggnad av
Handelsgillets gårdsfastighet till hotellbruk och täckande av gårdsplanen för restaurangverksamhet. I
sammanhanget skulle klubbutrymmena flyttas tillbaka från gårdsfastighetens III våning till dess II våning.
Under arbetet har det visat sig att också köksgolvet måste åtgärdas. Investeringsbehovet beräknas vara i
storleksordningen fyra miljoner euro och innebär en betydande skuldfinansiering.
Ytterligare sammankallades ett extra föreningsmöte i september med anledning av en medlemsenkät
åtföljd av en diskussion om styrelsens arbetssätt.
Styrelsearbete
Styrelsen har haft 17 protokollförda möten vilka delvis varit tidskrävande. Ett särskilt fokus har legat på
Handelsgillets fastighetsprojekt. Ytterligare har styrelsen sammankommit till ett årligt strategimöte för
planering av Handelsgillets verksamhet på sikt.
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Diskussionstillfälle
Ett diskussionstillfälle tillsammans för allmänhet och klubbmedlemmar gällande herrklubbars
medlemskriterier ordnades den 7 maj. Det öppna tillfället efterföljdes av ett slutet diskussionsmöte kring
samma fråga men utgående från Handelsgillets egen situation.
Handelsgillets förtroendevalda 2018
Handelsgillets styrelse
17 protokollförda möten

Ordförande
Viceordförande
Viceordförande
Medlemmar

Verksamhetsutskottet (VU)
9 protokollförda möten

Ordförande
Medlemmar

Ekonomiutskottet (EU)
8 protokollförda möten

Ordförande
Medlemmar

Johan Hjelt
Peter Nordling
Clas-Håkan Wigell
Christian Borenius
Mikael Krogius
Christian Nordgren

Torbjörn Jakas
Kaj-Erik Lindberg

Clas-Håkan Wigell
Kim Björkwall
Roger Rajalin
Robert Salmelin
Karl Stockmann
Bo Söderholm
Rolf Svanljung
Klubbhövding med närvarande- och yttranderätt
Robin Nygård

Kommunikationsutskottet
Ordförande
(KU) 4 protokollförda möten Medlemmar

Torbjörn Jakas
Michael Berner
Kaj-Erik Lindberg
Mikko Wildtgrube *)
Peter Nordling
Matts Dumell
Patrik Lindfors

Christian Hällström
Olof Rehn

Torsten Fagerholm *)
Göran Wallén (avlidit 17.12)

Annika Borgström, adjungerad medlem
Seminariekommittén
8 protokollförda möten

Ordförande
Medlemmar

Jan-Erik Enestam
Edward Blomstedt
Johan Hjelt
Roger Wessman

Fred Granberg
Camilla Wardi
Clarissa Köhler

Finansieringsgruppen
Inga möten

Ordförande
Medlemmar

Johan Hjelt
Torbjörn Jakas
Lasse Koivu

John Juslin
Karl Stockmann

Valberedningen
1 protokollfört möte

Ordförande
Medlemmar

Mikko Wildtgrube *)
Kim Björkwall
Claes Lagerstedt
Christian Lybeck (i stället för Nordström)
Kaj Nordström *)
Rolf Svanljung

*) avgått under perioden
Avlidna

Under året nåddes Handelsgillet av sorgebudskapet att följande gillemedlemmar avlidit;
Christian Björkstén, Harri Blomqvist, Peter Furstenborg, Gustav Gyllenbögel, Joakim Hansson, Bror Hästö,
Lars Mellin, Carl Gustav Palander, Tom Siren, Jarl O. Tiderman, Bo-Eric Wiberg, Jari Johansson, Christian
Hildén och Göran Wallén.
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Gillebladet och medlemskommunikationen
Gillebladet utkom med fem nummer under året. Oy Nordinfo Ab stod för den grafiska utformningen av
tidningen samt innehållet i tidningen under ledning av kommunikationsutskottet. Måndagsannonsen i
Hufvudstadsbladet publicerades varje vecka under vår- och höstsäsongen. Månadskortet Gilleinfo utkom
sju gånger under året med hela programutbudet, inklusive klubbarnas verksamhet. Handelsgillets
webbplats och Facebook-sida uppdaterades kontinuerligt.
Under året fortsatte utvecklingsarbetet under ledning av Mikael Krogius för tredje året i rad med att
lansera en helt ny IT-struktur.
Skråväsendet
Kampanjen för frivillig insamling av medel genom Skråväsendet för upprätthållande av klubblokaliteterna
fortsatte småskaligt under året med undantag för en donation om 5 000,00 euro av Birger Mickwitz.
Skråväsendet leddes av Åldermannen Peter Nordling, biträdd av Gesällen Christian Wentzel.
Klubbrummet
Klubbrummet har stått till medlemmarnas förfogande såsom tidigare.
Gillets kansli
Verksamhetsledaren Clarissa Köhler förestod kansliet och deltidstjänsten som assistent har innehafts av
Annika Borgström.
Fastighetsförvaltning
Ekonomiutskottet har koordinerat uppföljningen av Gillets ekonomifunktion.
Disponentskapet har skötts av firma Edwards Engineering med Dick Lundell som ansvarig person.
Föreningens ekonomi
Firma Edwards Engineering har ansvarat för bokföringen, löneräkningen samt rapporteringen till
myndigheter.
Som ansvarig revisor har fungerat Rabbe Nevalainen CGR från Altum Audit Oy Ab
Handelsgillet har varit inregistrerat som mervärdesskatteskyldig för uthyrning av restauranglokaler och
kontor.
Bokslutet uppvisar ett underskott på 35,70 € efter avskrivningar på 16 703,23 €
Handelsgillet har under året mottagit understöd från Stiftelsen Tre Smeder (100 000,00 €), Stiftelsen
Emilie och Rudolf Gesellius Fond (50 000,00 €), Aktiastiftelsen i Vanda (5 000,00 €), Eugène, Elisabeth
och Birgit Nygréns stiftelse (4 000,00 €).
Efter planenlig amortering under året var det totala främmande kapitalet vid årets utgång 402 502,99 € .
Stipendier lediganslogs inte under år 2018.
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Restaurangverksamheten
Oy Scanredi Ab har drivit restaurangverksamheten i fastigheten under namnet Cantina West i källaren,
första, andra och tredje våningen. Handelsgillet har ställt sina utrymmen i III våningen till finlandssvenska
organisationers förfogande utan ersättning. Omkring 80 finlandssvenska föreningar och organisationer
har regelbundet under året använt mötesutrymmena.
Reparationer och anskaffningar
Ekonomiutskottet har övervakat förvaltningen av fastigheterna.
Handelsgillets innehav i gatufastigheten utökades genom köp av en kontorslägenhet i IV våningen på 159
m2. Lägenheten undergick en ytsanering i samband med uthyrningen.

Klubbverksamheten
I Handelsgillet verkade under året följande 14 underklubbar med självständig verksamhet:
Berättarcaféet
Biljardklubben
Bridgeklubben
Businessklubben
Börsgillarna
Fiskeklubben
FrimärksGillet
Gillekockarna
Golfgillarna
Historieklubben (ny )
Jazzgillarna
Juniorklubben (avslutades)
Vinklubben
Whiskygillet

17 medlemmar
92
45
79
140
15
28
38
122
48
115
16
175
70
1000 medlemmar

Deltagare i aktiviteter

Deltagare sammanlagt

30
382
1120
25
142
54
74
97
1122
44
251
0
400
22
3763

Dessutom har manskören Frihetsbröderna fortsatt sin fristående verksamhet under året i samarbete med
Handelsgillet.
Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond sr
Brödrafondens styrelse utsågs av Handelsgillet i enlighet med stiftelsens stadgar och bestod av Mikko
Wildtgrube (ordförande) och medlemmarna Göran Backman, Lasse Koivu, Karl Stockmann och Jarl
Waltonen.
Ömsesidiga Fastighets Ab Kaserngatan 23 II i Helsingfors
Handelsgillets innehav i fastighetsbolaget ökade genom en bytestransaktion med 107 aktier till totalt
1.253 aktier av bolagets totala aktiestock på 2.011 stycken. I sammanhanget köpte Handelsgillet en
kontorslägenhet på 159 m2 i IV våningen och avstod som delbetalning från kanslilägenheten på 52 m2.
Som ordförande för fastighetsbolagets styrelse fungerade Johan Hjelt och medlemmar var Olof Rehn, KajErik Lindberg och Mikko Wildtgrube (avgått under perioden) . Dick Lundell fungerade som verkställande
direktör. Jukka Heinäaho har fungerat som halvdagsanställd gårdskarl.
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