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Föreningen Gamla Blackebergare

Årsmötesprotokoll
från årsmöte med föreningen Gamla Blackebergare i Blackebergs gymnasium den 27
september 2005
Närvarande enligt anteckning på närvarolista:
KG Scherman
Bengt Palmlöf
Claes af Sillén
Nils Stenberg
Per Haukaas
Helena Woody
Marianne Ljungkvist
Kerstin Nilsson
Mats Leander
Sten Ove Nilsson
Göran Blenning
Theddo Rother-Schirren
Lena Rönnerfält
Hans Wolf
Torleif Grindahl
Johan Högberg
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 .
3
Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Per Haukaas och till sekreterare Johan Högberg. Att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Sten Ove Nilsson och Göran
Folke.
4
Årsberättelse och årsredovisning
Föredragning av årsberättelsen skedde med hjälp av för respektive aktivitet ansvarig
styrelseledamot enligt följande:
- Nils Stenberg berättade om programaktiviteter som genomförts under det gångna
verksamhetsåret, bl.a. besök vid årsmötet av Håkan Blomkvist som berättade om
Blackebergs historia, föreningens första golfmästerskap, besök av Anders Andrén,
student -58, som berättade om sin internationella näringslivskarriär och upplevelser
under ett flertal VM i fotboll, musikkväll på Jazzklubb Fasching med Bertil Rolf,
student -61 som arrangör, besök på Nobelmuseet och på Kungl. Operan, vandring i
Blackeberg och Södra Ängby med Per Haukaas, student -62 samt besök i
flygledartornet på Arlanda under ledning av Jan Helger, student -58.
- Helena Woody berättade om höstens aktiviteter: golftävlingen som genomfördes
samma dag som årsmötet, vandring i Hässelbys omgivningar med start vid Riddersvik
den 8 oktober, besök på Hallwylska museet den 15 november, ännu en jazzkväll på
Fasching den 25 november och fortsatt vinprovning i två grupper.
- KG Scherman redovisade åtgärder för rekrytering, bl.a. med att göra föreningen känd
via hemsida och omfattande arbete med medlemsbladet, kontakter med 25-, 30- och
40-års jubilerande klasser vilket visat sig vara en verksam rekryteringsmetod. Vidare
har Ingemar Lindström framgångsrikt besökt avgångsklasserna och berättat om
föreningens verksamhet, vilket också tillfört flera nya medlemmar.
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Hans Wolf orienterade om den löpande kontakten med medlemmarna, vilken främst
sker genom medlemsblad och hemsida. Årets första nummer av medlemsbladet gick ut
i mer än 700 exemplar och det andra i cirka 1300 exemplar. Spridning har skett
förutom till medlemmarna även till studentjubilarer, personal i skolan och elever.
Bengt Palmlöf berättade om samverkan med skolan, t.ex. ordnande av praktikplatser åt
engelska utbytesstudenter och information till avgångsklasser inför val av framtida
yrke.
Claes af Sillén redovisade medlemsantalet i föreningen vilket ökat från 136 det första
året till nu under det femte verksamhetsåret 343. Det noteras att juniormedlemmarna
vanligen bara är med det första året och beträffande årskursfördelning att alla klasser
som haft jubileum har ett hyggligt medlemsantal.
KG Scherman erinrade om att det senaste årsmötet bestämt beloppet för föreningens
stipendium till 5000 kr. Vid årets skolavslutning hade utdelningen av stipendiet till
Cecilia Grinndal för hennes kreativitet, smittande glädje och entusiasm vid ledning av
onsdagsaktiviteter i skolan under läsåret 2004 - 2005 mötts av ett entusiastiskt bifall
från eleverna.
Claes af Sillén orienterade om föreningens intäkter, som består av medlemsavgifter
och kostnader, som består av porto, tryckning av inbetalningskort, adressökning och
stipendiet.

5
Disposition av överskott
Årsmötet beslöt fastställa årsredovisningen och godkänna styrelsens förslag att föra årets
överskott, 3206,30 kr, i ny räkning.
6
Revisionsberättelse
Theddo Rother-Schirren föredrog revisionsberättelsen med konstaterandet att han efter
fullgjord granskning funnit att styrelsen fullgjort sitt uppdrag väl, att föreningens ekonomi är i
god ordning och att verksamheten ligger väl i linje med föreningens syfte och stadgar. I
egenskap av föreningens ordinarie revisor föreslog han att styrelsen för år 2004/2005 beviljas
full ansvarsfrihet.
7
Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004/2005.
8
Årsavgift
Årsavgift för verksamhetsåret 1 juli 2006 – 30 juni 2007 fastställdes till 100 kr. för
fullbetalande och 20 kr. för juniorer.
9
Stipendium
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att stipendium skall utgå även 2006 med
5000 kronor enligt oförändrade riktlinjer, som framgår av årsberättelsen par 8.
10
Val av styrelse
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till styrelse välja:
KG Scherman
Per Haukaas
Claes af Sillén
Johan Högberg
Jannecke Schulmann

ordförande, omval
vice ordförande, nyval
skattmästare, omval
sekreterare, omval
ledamot, nyval
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Lena Rönnerfält
Nils Stenberg
Hans Wolf
Helena Woody

ledamot, omval
ledamot, omval
ledamot, omval
ledamot, omval

11
Val av revisorer
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till revisorer välja:
Theddo Rother-Schirren
Annika de Agé

ordinarie, omval
suppleant, omval

12
Val av valberedning
Till valberedning valdes:
Bengt Palmlöf
Torleif Grindahl
Camilla Isaksson
Magnus Emilsson
Göran Blenning

sammankallande, nyval
omval
omval
nyval
nyval

13
Verksamhetsinriktning
Nuvarande ambitionsnivå för föreningens verksamhet bedömdes som lagom och möjligen
kunna höjas något. Särskild inriktning bör ske mot att utveckla den kreativa förmågan vad
gäller att fånga upp de unga medlemmarna. En tanke är att kontakta personerna som är
verksamma med skolans musikal och på så vis skapa ett ömsesidigt intresse från såväl
föreningens medlemmar som från de medverkande i musikalen att intressera sig för
föreningen.
14
Övriga frågor
Frågan om lämpligheten av att ha brutet verksamhetsår aktualiserades och hänsköts till
styrelsen för övervägande och redovisning av slutsatser vid nästkommande årsmöte.
KG Scherman framförde sin och övriga styrelsens tack till avgående vice ordföranden Gunnar
Ågren. Inger Hassler, som också avgår, har tillsammans med Hans Wolf verkat som redaktör
för medlemstidningen på ett för styrelsen synnerligen tillfredsställande sätt. KG noterade
hennes fina insats och framförde styrelsens tack för detta. Vidare noterades att Bengt Palmlöf
lämnar sitt uppdrag som adjungerad till styrelsen i samband med byte av rektorstjänst. Bengt
låg i hög grad bakom tillkomsten och genomförandet av skolans 50-årsjubileum och har varit
helt avgörande för att föreningen kommit igång efter jubileet. Han har visat stor entusiasm för
föreningen och på allt sätt verkat för god samverkan med skolan.
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Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för intresserat deltagande.

Vid protokollet

Johan Högberg

Justeras

Per Haukaas

Göran Folke

Sten Ove Nilsson

