
Föreningen Gamla Blackebergare 
 
 
 
 
Årsmötesprotokoll 
från årsmöte med föreningen Gamla Blackebergare i Blackebergs gymnasium den 23 
september 2003 
 
Närvarande enligt anteckning på närvarolista: 
KG Scherman Fredrik Höglund 
Claes af Sillén Marianne Berggren 
Gunnar Ågren Helena Woody 
Johan Högberg Kerstin Nilsson 
Dag Wallerstedt Sten Ove Nilsson  
Ingemar Lindström Theddo Rother-Schirren 
Lena Rönnerfält Eva Lönberg 
Nils Stenberg Torleif Grindahl 
  Hans Wolf 
 
1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. 
 
2 Mötets behöriga sammankallande 
Kallelse till årsmötet befanns vara stadgeenligt utsänd, tre veckor i förväg via medlemsbladet 
samt utlagd på föreningens hemsida. 
 
3 Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Ågren och till sekreterare Johan Högberg. Att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Kerstin Nilsson och Sten Ove 
Nilsson. 
 
4 Årsberättelse och årsredovisning 
KG Scherman föredrog årsberättelsen och anförde i sammanfattning: 
- styrelsen, bestående av ledamöter enligt förteckning i årsberättelsen, har till sitt arbete 

under året adjungerat Bengt Palmlöf, Dag Wallerstedt och Hans Wolf   
- arbetet har bedrivits enligt av föregående årsmöte antagna riktlinjer, varvid särskilt 
      noteras arbete med rekrytering av nya medlemmar och stöd till skolan 
- stöd till jubileer har inriktats på jämna 10 årsjubilerande klasser 
- arbetet med att få igång utgivning av medlemsblad har gett mycket positivt resultat 

med utgivning av ett fyrsidigt hösten 2002 och ett sexsidigt efter nyår 2003 
- programaktiviteter har fortgått med god intensitet 
- rekryteringsdrive har resulterat i en glädjande ökning från 195 till 295 medlemmar, 

medan däremot rekrytering bland elever i avgångsklasser misslyckats helt 
- skolans karriärdag den 11 februari blev en stor framgång tack vare föreningens  

medverkan 
- föreningens stipendium för 2003 har delats ut till Fredrik Höglund för insatser i samband  

med uppsättningen av musikalen ”Cabaret” i skolan. 
 



Claes af Sillén föredrog årsredovisningen och noterade att de stora utgiftsposterna varit 
registersökning och portokostnader i samband med utskick. Ett glädjande överskott för 
verksamhetsåret noterades samt att föreningen avgivit sin första, och förhoppningsvis sista, 
deklaration, eftersom ansökan om skattebefrielse har insänts till skattemyndigheten. 
 
5 Stipendiaten  
Årets stipendiat, Fredrik Höglund, berättade om sitt musikintresse, som tar sig uttryck bl.a. i 
att han sjunger i tre körer och spelar gitarr. Fredrik har valt naturvetenskaplig linje för sina 
gymnasiestudier, där hans inriktning är att få en bra och användbar utbildning och samtidigt 
ha roligt. Han tycker det finns många bra tillval i Blackeberg, fler än i andra skolor, och säger 
sig ha funderingar på läraryrket. 
 
6 Disposition av överskott 
Årsmötet beslöt godkänna styrelsens förslag och föra årets överskott, 903,77 kr, i ny räkning. 
 
7 Revisionsberättelse 
Torleif Grindahl föredrog revisionsberättelsen med konstaterandet att verksamhet och 
ekonomi är i god ordning samt föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
8               Ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002/2003. 
 
9              Stadgeändring 
Styrelsens förslag, vilket framgår av bilaga B till årsberättelsen, är att en ny avgiftskategori 
införs, nämligen för lärare, samt att ändringen träder i kraft omedelbart, d.v.s. för 
verksamhetsåret 2003/2004. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
Det aktuella stadgandet får därmed följande lydelse: 
 

§ 10. 
Ordinarie föreningsmöte skall hållas under september månad. Vid detta skall föreningen: 
…………………………………(oförändrat) 
2. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
fastställa ordinarie föreningsavgift och 
junioravgift, att gälla för verksamhetsåret som 
börjar närmast efter nästföljande årsskifte,: 

fastställa ordinarie föreningsavgift, läraravgift  
och junioravgift, att gälla för verksamhetsåret 
som börjar närmast efter nästföljande årsskifte 
•  Anm: Läraravgift betalas av lärare vid skolan eller 

den som i samband med avgång ur tjänst gått i 
pension. Junioravgift betalas  för de fem 
verksamhetsår som följer närmast efter studentexamen 
för vederbörande själv eller för den årskurs som han 
eller hon tillhört 

  
 
3………………………………………(oförändrat)  
Osv oförändrat 
 



10  Årsavgift 
Årsavgift för verksamhetsåret 1 juli 2004 –  30 juni 2005 fastställdes till 100 kr. för 
fullbetalande, 20 kr. för juniorer och 60 kr. för lärare. 
 
11 Stipendium 
Enligt styrelsens förslag beslöts att stipendium skall utgå även 2004 med 2500 kr. enligt 
oförändrade riktlinjer, som framgår av årsberättelsen, par. 9. 
 
12                Val av styrelse 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till styrelse välja: 
 
KG Scherman  ordförande, omval 
Gunnar Ågren  vice ordförande, omval 
Claes af Sillén  skattmästare, omval 
Johan Högberg sekreterare, omval 
Inger Hassler  ledamot, omval 
Ingemar Lindström ledamot, omval 
Lena Rönnerfält ledamot, omval 
Nils Stenberg  ledamot, omval 
Hans Wolf   ledamot, nyval 
Helena Woody  ledamot, nyval 
 
KG Scherman framförde sitt eget och övriga styrelseledamöters tack för visat förtroende. Han 
framförde också sitt tack till avgående styrelseledamöter, Marie-Louise Yderberg, som på ett 
förtjänstfullt sätt deltagit i festkommittén för skolans 50-årsjubiléum och därefter i styrelsen, 
större delen av tiden som sekreterare, samt till Sofia Arkelsten, som tyvärr avsagt sig omval 
p.g.a. tidsbrist. 
 
Årsmötet instämde i tacket till de avgående ledamöterna 
 
 
13  Val av revisorer 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till revisorer välja: 
 
Theddo Rother-Schirren ordinarie, nyval 
Annika de Agé suppleant, omval 
 
14    Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 
 
Torleif Grindahl sammankallande, nyval 
Camilla Isaksson omval 
 
15    Verksamhetsinriktning 
KG Scherman anförde att styrelsens arbete bl.a. kommer att inriktas mot att genomföra 
karriärdag i skolan, genomföra fastlagd programverksamhet för hösten,  planera och 
genomföra program under våren och medverka i det nyinrättade Blackebergs gymnasiums 
råd. Vidare kommer den löpande kontakten med medlemmarna att fortgå genom bl.a. 
medlemsbladet och stöd lämnas till jubilerande klasser. Enligt årsmötets önskemål skall 



styrelsen söka stimulera ökad närvaro vid nästa årsmöte genom lämplig, intresseväckande 
programpunkt. Årsmötets start bör senareläggas något. 
 
16   Övriga frågor 
Dagmar Wallerstedt, hedersmedlem i föreningen, har avlidit. Dag Wallerstedt framförde 
familjens tack för föreningens blomsteruppvaktning och personliga närvaro genom Marie-
Louise Yderberg vid hans mammas begravning i Bromma kyrka den 11 september. 
 
17   Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för intresserat deltagande. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Johan Högberg 
 
 
Justeras 
 
 
Gunnar Ågren          Kerstin Nilsson             Sten Ove Nilsson    
 
    
 

 
 


