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Tisdag den 2 april 
kl. 12.00
l Tisdagslunch, Gillebroder Joel 
Rehnström: Urantia – en ny världs-
syn?

Torsdag den 4 april
kl. 17.30
l Gilleafton. Styrelseproffset 
Gunvor Kronman: Skillnaden 
mellan finländskt och rikssvenskt 
styrelsearbete.

Torsdag den 11 april
kl. 17.30
l Gilleafton. VD Anders Nord-
man, Folksam Skadeförsäkring 
Ab: Strategi och målsättning.
 
Tisdag den 16 april 
kl. 12.00
l Tisdagslunch. Gillebroder Lasse 
Selenius:Skyddade bostadshus i 
Helsingfors. (Sista tisdagslunchen 
för säsongen.)

Torsdag den 18 april
kl. 17.30 
l Gilleafton. En spansk afton 
med Gillebroder Ulf Gustafsson.

Torsdag den 25 april
kl. 17.30
l Gilleafton. Regionchef Rainer 
Sundqvist: Byggmax etablering i 
Finland.

Onsdag den 1 maj
kl. 12.00
l Gillets traditionella Förstamaj-
lunch med damer. 

Torsdag den 2 maj
kl. 18.00
l Gilleafton, enbart middag. 
(Sista gilleafton för säsongen).

Välkommen att fira vårens 
ankomst till Gillet. Vi har 85 
platser, så det gäller att 
vara kvick. ”Först till kvarn”
-principen gäller.

Frihetsbröderna sjunger in 
våren.

Maten kostar 33 euro. 

Alternativ för barn:  
köttbullar och pommes 
frites 13 euro.

Anmäl dig snarast  
antingen per e-post,  
annika@handelsgillet.fi  
eller via vår hemsida  
www.handelsgillet.fi.  
Glöm inte att uppge 
personantalet (observera 
begränsat antal platser!)

Lunchen betalas på plats 
och priset inkluderar gar-
derob.

Onsdagen den 1 maj klockan 12.00

Buffetmenyn 
l Senapssill, äggsallad 
med kräftor 
l Gravlax med hov-
mästarsås
l Kallrökt nötpaté och 
marmelad 
l Varmrökt lax med re-
mouladesås 
l Rostbiff med pepparrot
l Kokt ägg med 
romcrème

l Sallad, husets bröd & 
smör

l Grillad lax med bearnai-
sesås 
l Kokt potatis

l Grisfilé med mörk 
madeirasås
l Potatisgratäng

l Hallon-chokladtårta

l Kaffe / Te

Gillets traditionella 
Förstamaj-lunch med 
damer.
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Gilleafton
Torsdagen den 4 april kl. 17.30

VD Gunvor Kronman: 

Styrelsearbete i förändring  
i Finland, Sverige och globalt
Såväl utomlands som hos oss i Finland finns ett 
växande fokus på styrelsearbete. Arbetet tende-
rar att ta allt mer tid i anspråk, det regleras i allt 
större utsträckning utifrån och medierna följer 
styrelsers arbete mer ingående än tidigare. En 
fortgående internationalisering kräver allt större 
mångfald också i styrelsearbetet. Det finns lik-
heter men också skillnader i den finländska och 
svenska styrelsekulturen. VD Gunvor Kronman har 
lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete. 
Hon är aktiv såväl inom den privata, offentliga och den tredje sek-
torn i Finland, Sverige och internationellt. I sitt anförande reflekterar 
hon över hur styrelsearbetet ständigt förändras och vilka likheter och 
olikheter det finns.

Gilleafton

Verkställande direktör Anders Nordman:

Folksam Skadeförsäkring i Finland  
– målsättning och strategi
Folksam, en av Sveriges ledande försäkringskon-
cerner, har etablerat sig i Finland. Vad sker på 
den finländska försäkringsmarknaden och vad 
fick Folksam att investera i skadeförsäkringsverk-
samhet på en redan hårt konkurrerad marknad?

Middag
ca klockan 18.30

l Sill à la Russe
l Kalkonbröst med 
madeirasås
l Rödvin: Zonin 
Nero D’avola 
Merlot, Italien
l Vittvin: bestäms 
senare

Middag 
ca klockan 18.30

l Toast Skagen
l Lättrökt lax med 
vitvinssås
l Rödvin: Sur Viog-
nier, Chile
l Vittvin: bestäms 
senare

Torsdagen den 11 april kl. 17.30

Utflykt till tekniska museet
Seniorutskottet arrangerar en kulturell upplevelse till Tekniska museet den 4 april kl. 14.00. 
Viksvägen 1. Till museet kommer man med bussarna 57, 68, 71,71V samt 506 och med spår-
vagnarna 6 och 8 till Arabiastranden. Därifrån är det sedan en bit att gå.

Inträde 6 euro, över 10 personer 4 euro. De 10–15 första ryms med.
Anmäl dig till Gillet: annika@handelsgillet.fi eller 09-669798.

Välkomna,
”Picasso”



Middag
ca klockan 18.30

l Grillade tiger-
kräftstjärtar
l Kycklingbröst pa-
nerat med färska 
örter
Kornrisotto
Mörk Ibericosås
l Sangria à 3 euro 
l Torres santa 
digna estelado 
rosé 

Gilleafton
Torsdagen den 18 april kl. 17.30

Spansk afton 
med Gillebroder Ulf Gustafsson

Under kvällen får 
vi höra om hur li-
vet i Spanien och 
på den spanska 
solkusten ter sig, 
sett med finländ-
ska ögon. Hur står 
det egentligen till 
med den spanska 
ekonomin och 
vilka är de pri-
mära bekymren? 
Hur är det med 
fastighetsmark-
naden, fortsätter 
nedförsbacken 
eller börjar marknaden återhämta sig? Till slut får vi höra om Sotog-
rande Premium-projektet.

Tisdagsluncher 
i april

2 och 16 april klockan 12 i Donatorn  
(se första sidan).

Gilleafton
Torsdagen den 25 april kl. 17.30

Regionchef Rainer Sundqvist, etableringsansvarig Kaj Norrman och 
strategisk köpare Ilkka Helin:

Byggmax konceptet i Finland  
– från etablering till framgång
BYGGmax är en offensiv lågprisaktör inom 
byggvaruhandeln i Norden. BYGGmax har länge 
haft en stark marknadsposition på den svenska 
DIY-marknaden och har i och med lanseringen i 
Norge 2007 och i Finland 2008 visat att koncep-
tet kan etableras framgångsrikt även på andra 
marknader. BYGGmax har sedan starten 1993 
öppnat över 80 butiker i dessa länder. 

Middag 
ca klockan 18.30

l Sallad på 
oxbringa
l Bräserad sik med 
tomatsås
l Rödvin: bestäms 
senare
l Vittvin: Molina 
Sauvignon blanc, 
Chile
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Rainer Sundqvist.



Klubbkalender april 2013

Biljardklubben
Träning från 7.1 till 27.5. 

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
Konstituerande möte 2.4 kl. 18.00  
i Donatorn.

BörsGillet
15.4 kl. 18.00 möte på Gillet. Kvällens gäst 
är Fonditas representanter.

FiskeKlubben
Metmaskfisketävling 26.4 kl.14.00 vid Eira 
strand (Birgittaparken). Fiskeklubben skaf-
far metspön och agn. Därefter bjuds det 
på fisksoppa och grillning hos Henrik G. 
Sundström, cirka 50 meterfrån stranden. 
Anmälan till annika@handelsgillet.fi.

GilleKockarna
10.4  Matlagningskväll kl. 17.00. Texmex.

GolfGillarna
Säsongöppning i Donatorn 3.4. klockan 17.

JazzGillarna
23.4 kl. 18.00

Juniorerna
Separat info om eventuella evenemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Separat info om eventuella evenemang.

Seniorutskottet
Utflykt till Tekniska museet. Se separat info.

WhiskyGillet
Tasting  9.4 kl.18.00 hos Staffan Thors.  
Begränsat antal platser.

Vinklubben
Vintasting 12.4 kl.18.00.

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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Klädkod på Gillet
Styrelsen för Handelsgillet har fäst 
uppmärksamhet vid att klädseln blivit 

tämligen brokig vid flera av 
Gillets tillställningar. Därför 
påminner den nu Gillebrö-
derna om att följande gäller 

– förutom då annat 
påbjuds – i Gillets 

lokaliteter:

Raka byxor (även 
hela och rena 

jeans), kragskjorta 
och udda rock. Under 
gilleaftnarna är dess-
utom slips önskvärd.

Genom att följa kläd-
koden bidrar du till den 
allmänna trivseln.
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