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Ovanstående datum gick det sjätte stora Stockholmsmötet av stapeln, 

nästan på dagen sex år sedan det första av dessa möten. Precis som förra 

gången hade vi lagt mötet på restaurangen Smultronet på Kungsholmen. 

Mötet inleddes med allmänt mingel och den sedvanliga tipspromenaden 

som i vanlig ordning blev svår. Mer om denna längre ner i detta referat. 

En bit in i lunchen höll Mikael Staffas och hans dotter Rebecca en lättsam 

presentation av sin resa till Jemen och Djibouti för ett antal år sedan då 

det fortfarande var relativt säkert att resa runt i delar av landet. Det blev 

många fina bilder på de för Jemen så typiska ”pepparkakshusen” och ett 

säreget ”Manhattan” med skyskrapeliknande byggnader ute i öknen. 

Tilläggas kan att vår ordförande Eddie missade det här mötet på grund av 

en resa just till (bl a) Jemen som ju för övrigt är andrahandsalternativ för 

årets årsmöte om det av någon anledning inte skulle gå att genomföra i 

Mauretanien som tänkt. 

 

Just detta Mauretanienmöte informerade styrelsen via sekreterare Anders 

Larsson lite närmare om och vi fick veta att datumet för själva mötet blir 

den 25/10 och att medlem Christer Danielsson är samordnare, även om 

var och en som planerar deltaga i princip ansvarar för sina egna 

arrangemang. Närmare information mejlas ut inom kort och återfinns 

förhoppningsvis fortlöpande på hemsidan. 



 

Lagom till desserten och kaffet på maten var det så dags för föredrag 

nummer två som hölls av Michael Cederborg och hade fokus på hans 

nyliga besök i Kongo där han bland annat frotterade sig med bergsgorillor 

och pygméer. Vi fick också information om olika lokala stödprojekt som 
Michael och aspirant Kristian Rankloo driver i det aktuella området. 

 

 
 

Vi har under våra sex möten dels lyckats med att variera 

föredragshållarna från möte till möte, endast en ”dubblett” har det blivit, 

dels uteslutande hämtat dem från vår egen krets av medlemmar och 

aspiranter. Vilka blir nästa mötes föredragshållare, må tro? 



 

Mötet avrundades med den traditionsenliga gruppbilden … 

 

Övre raden: Kattis, Lars, Megan, Sonja, Gunnar, Pyret, Björn, Ingvar, Anders, Jam, Peder, Hans, Magnus, 

Stefan, Pontus, Gert, Lennart, Molly. 
Mittraden:  Henrik, Michael C, Ing-Marie, Daniel, Anne, Mikael S, Fereshteh, Linnea, Gösta. 

Nedre raden: Bengt, Terese, Michael K, Kaj, Rebecca, Melker 
Liggande: Reine. 

 



… samt genomgång av tipsfrågorna och prisutdelning. Segrade gjorde 

Mikael Staffas som vunnit en gång tidigare och alltid är väl placerad i 

dessa sammanhang. Förstapriset var en intressant skrift om Afrikas horn 

från Utrikespolitiska Institutet. En annan Club100:it som brukar hålla sig 

väl framme i tipsfrågesammanhang är Gert Ericsson som denna gång dock 

missade prispallen med minsta marginal. Familjelyckan räddades dock av 

hustrun Megan och sonen Melker som bildat team och var en ynka 

poäng bakom segrande Mikael. Andrapriset var en taka topi (huvudbonad) 

inhandlad i Nepal för några månader sedan och som sågs pryda både 

Melker och Gert själv under kvällen. På tredje plats kom Anders Larsson 

som verkade nöjd med den flaska seychellisk öl som utgjorde tredje pris 

och som han förkunnade skulle sparas till något högtidligt tillfälle. 

 

Mikael S (1:a), Anders (3:a), Bengt samt Megan & Melker (2:a) 

Som kuriosa kan nämnas att de sex vinnarna på Stockholmsmötena till 

dags dato är följande: 

2009 (jan)  Galina Passare 

2009 (nov) Lars Hermanson 
2011         Britt-Marie Boudrie 

2012         Mikael Staffas 

2014         Johan Lundqvist 

2015  Mikael Staffas 

 
 

 

 



I medlem Lars Gibsons frånvaro hade Gunnar Sannergren monopol på 

bokförsäljningen med sitt alster ”Jambo, kapten Gunnar”.  

 

 
 

Detta sjätte Stockholmsmöte samlade 34 personer vilket är tangerat 

rekord i Club100-sammanhang (34 personer var det även på årsmötena i 
Rättvik 2010 och i Tänndalen i fjol). De fem personer som hedervärt 

deltagit i fem av dessa sex möten är Peder, Jan, Pontus, Stefan och 

Daniel. Hundraprocentig ”närvaro” har endast arrangörerna. 

 
Några tappra mötesdeltagare trotsade efter mötet det snöoväder som 

rasade utanför och tog sig till O’Learys på centralstationen där man i 

väntan på Göteborgståget avrundade kvällen med en öl och ytterligare lite 

reseprat. 
 

Bengt Hildebrand (text) 

Reine Larshans (foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPENDIX - DELTAGARLISTA 

 

Medlemmar (n=16): 

Björn Sohrne 158 

Gert Ericsson 152 

Bengt Hildebrand 152 

Pyret Nilsson 142 

Lennart Flatow 138 

Anders Larsson 138 

Reine Larshans 134 

Peder Zetterberg  128 

Michael Cederborg 126 

Mikael Staffas 125 

Pontus Erlandsson 117 

Daniel Werner 116 

Magnus Persson 111 

Hans Ollongren 104 

Ing-Marie Fyhr 103 

Jan Udén  102 

 

Aspiranter (n=8): 

Gösta Ringström 125 

Ingvar Tallhed 122 

Stefan Odestedt 97 

Kaj Nylén  77 

Michael Krobath 74 

Gunnar Sannergren 73 

Terese Bergfors 67 

Rebecca Staffas 65 

 

 

 



Övriga (n=10): 

Megan Preston 102 

Henrik Höglund 83  

Molly Ericsson 69 

Melker Ericsson 65 

Sonja Nylén  58 (?) 

Linnea Källgren 54 

Kattis Bratt  48 

Lars Löfstedt  uppgift saknas 

Anne Krobath uppgift saknas 

Fereshteh  uppgift saknas 

 

TOTALT 34 DELTAGARE 

 

Ländertalet efter varje deltagare angivet såsom på hemsidan vid tidpunkten för mötet 

eller som vederbörande själv uppgivit. Kolla gärna att ländertalet på hemsidan stämmer 

och uppdatera era uppgifter vid behov.  

 


