
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA PIPKLUBBEN 2020 
 
På grund av den rådande pandemin har klubben inte kunnat hålla något årsmöte. Även pipauktionen har fått ställas in. 
 
Styrelsen som valdes 2019 har fortsatt sitt arbete även under detta år och har haft följande sammansättning: 
Ordförande:   Per Billhäll.  
Vice ordförande:  Bengt Carlson  
Sekreterare:       Jan Andersson  
Kassör:            Ingela Creutz 
Webbmaster:  Andreas Persson 
Ledamöter:   Tom Eltang 
  Patrik Eng 
  Torbjörn Lindén 
  Mathias Amnell 
  Martin Jönsson 
Hedersledamot:  Olov Andersson 
  
Svenska Pipklubben har följande lokala klubbar: 
Stockholms Pipklubb 
Information om verksamheten kan fås genom att kontakta Per Blomster på stockholmpipeclub@gmail.com 
Skaraborgs Kapnismologiska Ordenssällskap 
Information om verksamheten finns på klubbens hemsida www.kapnismologiskaorden.se 
Nancy Lee 
Hemsida: www.mellgrens.se (gå till fliken Om Mellgrens) 
Sammanträder i Mellgrens Tobakshandel i Göteborg. Information om möten finns på hemsidan. Du kan också kontakta dem genom e-
mail till: nancy.lee@mellgrens.se 
Matteröds Gammeldansk Kapnismologiska Klubb (MGKK) 
En informell sammanslutning som träffas med oregelbundna mellanrum i skogarna runt Matteröd i Skåne. Mer 
information kan fås från jan-pipa@outlook.com  
Fumare pro Mille 
Också en informell sammanslutning som håller möten i pipverkstaden hos Vollmer & Nilsson i Malmö då det passar 
sig.  
Information om verksamheten kan fås genom att kontakta Anders Nilsson på anders.hi.nilsson@bolina.hsb.se 
 
Per Billhäll har under året varit ordinarie ledamot i styrelsen för NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM. 
Klubbens tidning RÖKRINGAR har under året utkommit med 4 nummer. Alla medlemmar har också från NT erhållit 4 
nummer av PIBER & TOBAK samt nyhetsbrev. 
 
Under året har Jan Andersson medverkat i en grupp inom NT som tagit fram boken ”50 år med Piber og Tobak”, vilken 
har sänts ut kostnadsfritt till alla medlemmar. 
 
Detta år har helt präglats av pandemin, vilken omöjliggjort alla evenemang. Vi hoppas dock att klubben har kunnat bidra 
till att våra medlemmar kunnat känna samhörighet med andra likasinnade, även om fysiska möten inte varit möjliga.  
Vi tackar alla medlemmar för Ert stöd under det gångna året. 
    
   Hässleholm i maj 2021 

Per Billhäll, Bengt Carlson, Jan Andersson, Ingela Creutz, Andreas Persson,  
Tom Eltang, Patrik Eng, Torbjörn Lindén, Mathias Amnell, Martin Jönsson  


