Inbjudan till årsmöte
Program
för årsmöte i föreningen Gamla Blackebergare den 28 september 2006 i Blackebergs gymnasium
Årsmötet tar sin början klockan 18.30 med dagordning som följer nedan. Vi räknar med att klara av själva
årsmötet ganska raskt. Sen blir det en lättare buffé med vin och öl till självkostnadspris. En representant för
skolan kommer att visa oss runt i de nyinvigda lokalerna efter skolans omfattande renovering. Vi hoppas och
tror att många gamla blackebergare vill passa på detta tillfälle att träffa gamla skolkamrater och återuppleva
gamla minnen under trivsamt mingel. Föranmälan till årsmötet är därför nödvändigt denna gång och görs till
Johan Högberg tel 08-30 76 03, e-post johan_hogberg@telia.com senast fredagen den 15 september.
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Dagordning
Mötets öppnande
Mötets behöriga sammankallande
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet
Årsberättelse och årsredovisning, bilaga 1 till denna inbjudan.
Disposition av överskott; styrelsens förslag är att överskottet 9979,50 kronor, skall föras i ny räkning
Revisionsberättelse, bilaga 2 till denna inbjudan
Ansvarsfrihet för styrelsen
Stadgeändring, styrelsen föreslår att en bestämmelse om föreningens stipendium skall föras in i stadgarna
och att det skall bli möjligt att lämna frivilliga bidrag till att bekosta detta. Förslaget framgår av
årsberättelsens punkt 10 med tillhörande bil. A. Styrelsen föreslår också att ändringen träder i kraft
omedelbart.
Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 1 juli 2007 - 30 juni 2008. Styrelsens förslag är oförändrat
100 kr för fullbetalande och 20 kr för juniorer.
Föreningens stipendium. Styrelsen föreslår att stipendium skall utgå även 2007 med 5000 kronor enligt
oförändrade riktlinjer, som framgår i årsberättelsen, punkt 8.
Val av styrelse, ledamöter av övriga organ, revisor och revisorsuppleant
Utseende av valberedning
Övriga frågor

Bromma i augusti 2006
Styrelsen

Årsberättelse Ga Blackebergare 2005-2006
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN GAMLA BLACKEBERGARE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 1 juli 2005- 30 juni 2006
1. Föreningens ändamål
Föreningen Gamla Blackebergare har till uppgift att befrämja kontakten mellan dem som gått i Blackebergs
realskola/läroverk/gymnasium, att befrämja samarbetet mellan gamla elever, lärare och skolan och att lämna skolan
verksamt stöd på olika sätt

2. Årsmöte den 27 sep. 2005
Till styrelse och övriga funktionärer för 2005/2006 utsågs:
Adress
Postadress
Tfn
STYRELSE
KG Scherman
Thaliavägen 88
167 75 Bromma
08 25 13 41
070 543 50 70
ordförande
fax 08-25 03 49
landet 0498 48 30 31
Per Haukaas
vice ordförande
Smedsbacksgatan 1 115 39 Stockholm
08/662 89 44
Johan Högberg
Artillerigatan 85
115 30 Stockholm
08-30 76 03
Sekreterare
073-571 06 71
landet:501 572 90
Claes af Sillén
Primusgatan 104
112 67 Stockholm
08 17 94 90
skattmästare
070-521 36 15
Jannecke Schulman, Idunvägen 4
191 43 Sollentuna
08/646 23 35
redaktör
0708/ 85 14 07
Lena Rönnerfält
Sturegatan 18
114 36 Stockholm
08-661 25 91,
070-363 25 91
Nils Stenberg
Kungsholms strand 112 48 Stockholm
08 34 84 12
ledamot
155
Hans Wolf,
Roslinvägen 72
168 51 Bromma
08-37 09 41
chefredaktör
Helena Woody,
Blomgatan 6
169 60 Solna
08 784 60 60 arb.
bost. 08-27 34 54
ledamot
0708/84 80 60
Mats Leander,
Renstigen 6
163 54 Spånga
08 761 41 51
adjungerad, kontakt
0733 78 77 13
med skolan
Ingemar Lindström Björnssonsgatan
168 44 Bromma
08-687 11 99
Adjungerad web0708-53 51 56
1564tr lgh3
ansvarig
REVISORER
Theddo RotherFrislandsvägen 16
168 55 Bromma
08 37 18 06
Schirren, ordinarie
arb. 08 17 93 30
Annika de Agé
Skördevägen 3
178 35 Ekerö
08 560 316 37
suppleant
VALBEREDNING
Bengt Palmlöf,
Thorilds plans
08 508 43 502 arb.
sammankallande
gymnasium
fax 08-508 38 620
Drottningholmsv 82 112 42 Stockholm
0704-22 80 67
bost. 89 20 10
Torleif Grindahl
Hemslöjdsvägen 8
167 31 Bromma
08 26 71 35
Camilla Isaksson
Göran Blänning

Marsvägen 49
Neptunistigen 29

177 61 Järfälla
165 71 Hässelby

Magnus Emilsson

Hannebergsgatan
16,2tr

171 68 Solna

0702 57 80 63
08-38 04 47
0708-88 04 47
08 560 21 101

E-Mail
kg.scherman@swipnet.se

per.haukaas@gamma.telenordi
a.se
johan_hogberg@telia.com

claes.afsillen@telia.com
jannecke@it.kth.se
lena.ronnerfalt@ptj.se

08370941@telia.com
Helena.woody@svt.se

mats.leander@utbildning.stoc
kholm.se
ingemarl@kth.se

advokat.rotherschirren@telia.com
gunage@hotmail.com

bengt.palmlof@utbildning.sto
ckholm.se

torleif.grindahl@telia.com
caissa@jfog.net
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3 Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2005/2006 haft 8 sammanträden. Arbetet har bedrivits i fyra grupper, nämligen:
• Programverksamhet
• Rekrytering och stöd för jubileer
• Löpande kontakt med medlemmarna
• Samverkan med skolan
I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker.

3. Programverksamhet
Under verksamhetsåret har ett stort antal medlemsaktiviteter anordnats. Här förtjänar nämnas:
• Golftävling i september på Salems golfklubb med Göran Folke, student -60, som arrangör.
• Besök på Hallwylska museet i november med guidad visning av denna palatsliknande byggnad, uppförd som
privatbostad åt Wilhelmina von Hallwyl och hennes make vid 1800-talets slut.
• Ett uppskattad återbesök på Jazzklubb Fasching i december, där Bertil Rolf, student -61, är verksam i ledningen.
Vi fick njuta behaglig vokaljazz med sångerskan Miriam Aida och svängigt komp samt kunde glädjas åt en
smaklig måltid ur Faschings goda kök.
• Vårprogrammet inleddes med besök och visning på Farmacihistoriska museet i april. Där gavs intressanta
inblickar i apotekshistoria och hur läkemedelstillverkningen gick till förr i tiden.
• Påpassligt inför fotbolls-VM i Tyskland hade skolan bjudit i n Tommy Söderberg för ett föredrag om fotboll och
ledarskap i april. Föreningens medlemmar hade möjlighet att delta och fick höra den tidigare landslagsledaren
berätta inspirerat och engagerande om coaching m.m. under påtagligt gensvar från eleverna.
• Föreningens medlemmar hade möjlighet att se skolans sedvanliga musikaluppsättning en kväll i maj. Denna
gång hade musikläraren Mats Hillmo och hans elever valt att sätta upp Tim Rices och Elton Johns bearbetning
av operan Aida i musikalformat.
• I maj ordnades en guidad visning av Drottningholms slottsteater, då vi kunde glädjas att få se denna världsunika
teaterbyggnad med sitt avancerade maskineri med imponerande möjligheter efter tidens förhållanden att
åstadkomma ljud- och ljuseffekter.
• Den uppskattade aktiviteten vinprovning har fortgått under höst och vår i två grupper under Claes af Silléns,
student -66, sakkunniga och trevliga ledning.
Till hösten 2006 planeras bl.a
Golfmästerskap på Sigtunabygdens golfklubb den 21 september med föreningens ordförande, KG Scherman,
som arrangör.
Årsmöte den 28 september med visning av skolans renoverade lokaler och trevlig samvaro med mat och dryck
och tillfälle att träffa gamla skolkamrater.
Besök i skolan den 24 oktober av Rune Blomdahl, lärare i skolan under flera decennier, som under rubriken
Antarktis – en resa i ord och bild berättar om en av sina många resor som fört honom till världens alla hörn.
Sten Axel Julin , tidigare lärare i skolan och nu trafiksamordnare inom SL, kommer till skolan den 15 november
och berättar om utbyggnaden av Västerort och gamla spårvagnslinjerna 11 och 12.
Det blir ännu ett besök på Jazzklubb Fasching den 1 december, då Bertil Rolf har lovat att ta emot
oss med svängig musik och god mat ur Faschingköket.
- Vinprovning
Styrelsen noterar att ytterligare motsvarande aktiviteter är mycket välkomna

4. Rekrytering och stöd för jubileer
Fortsatta insatser har gjorts för att berätta om föreningens existens och om möjligheten att bli medlem.
Alla i studentavgångsklasserna 66, -76 , –81 och -96 har fått sig tillsända medlemsbladet tillsammans med information
om att det går att ordna jubileum i skolan och att adresslistor till gamla klasskamrater kan skaffas fram. Många
förfrågningar om adresslistor har kommit in. Från årgång 66 har c:a 30 nya medlemmar strömmat till. Styrelsen har sig
bekant att många klasser kommer att ordna egna jubileer. Men ännu så länge finns inte tecken på att något gemensamt
kommer att ordnas för hela årskursen.
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Ingemar Lindström har besökt årets avgångsklasser och informerat om föreningens existens och ambitioner. Föreningen
fick härigenom 28 nya juniormedlemmar.
Styrelsen har diskuterat, och delvis redan genomfört, omfattande åtgärder för en utveckling av kontakten med
medlemmarna. Dessa frågor finns behandlade under följande punkt.

5. Löpande kontakt med medlemmarna
Det har varit ett år då vi haft frågan om medlemskontakterna allra högst på agendan. Styrelsen har haft intensiva
diskussioner om vad föreningen ”är till för”. Dvs. vad är själva syftet med föreningen och varför ska man gå med i den?
Vi kunde enas om att de sociala kontakterna för de allra flesta är det primära. Man vill träffa varandra helt enkelt.
Därför ska den sociala samvaron prägla de aktiviteter som föreningen ordnar.
I styrelsens diskussioner kunde vi också enas om att föreningen behöver bli bättre på att berätta att vi finns och
informera om vad vi gör – både för våra nuvarande medlemmar och för att rekrytera nya. Därför kommer vi att ha en
mer genomtänkt marknadsföring av föreningen.
Styrelsen har också börjat diskutera hur vi kan förbättra de ”informationskanaler” vi redan har – dvs medlemstidningen
och hemsidan. Tidningen är på god väg in i sin nya form. På hemsidan syns ännu inte förändringar så mycket – men vi
vet hur vi vill förnya den också.
Föreningens medlemsblad har under verksamhetsåret givits ut i två åttasidiga nummer, ett i ca 700 exemplar inför
hösten 2005 och det andra i drygt 700 exemplar i januari 2006. Medlemsbladen spreds förutom till medlemmarna även
till andra grupper, till exempel studentjubilarer och skolans lärare och elever.
Ett förnyelsearbete har påbörjats av tidningen form och innehåll. Och styrelsen räknar med att fortsätta det arbetet i
kommande nummer innan den nya strukturen satt sig.
Information om föreningen finns via länk från skolans hemsida, som nås på www.blg.edu.stockholm.se.
Vi har påbörjat en del förändringar av innehåll och navigation på föreningens hemsida – men än så länge finns den stora
förändringen bara på planeringsstadiet. Styrelsen hoppas att lansera en modernare hemsida senare under hösten.
Kommunikationsfrågorna har stått i fokus under flertalet styrelsemöten. Det har både handlat om att utveckla det vi
redan gör, men också om att pröva nya vägar. Styrelsen har diskuterat en kommunikationsstrategi och vi har också lagt
fast ett antal aktiviteter som ska prioriteras i ett första skede. Utöver förnyelsen av medlemsblad och hemsida handlar
det bl a om
-

6.

en modern och genomtänkt grafisk form för vår kommunikation.
nytt rekryteringsmaterial: rekryteringsfolder/-brev och rekryteringsaffisch
mailinglistor till medlemmarna för aktuell information & påminnelser.
tillgängliga medlemslistor – både tryckt och i elektronisk form
jobba aktivt med webbplatsen Stay Friends
göra årsmötet till tillfälle då vi har Årets Mingel för medlemmarna.

Samverkan med skolan

Samverkan med skolan fortsätter att vara en högt prioriterad aktivitet och skolledningens stora intresse och verksamma
stöd för föreningen är mycket värdefull.
Bland aktiviteterna under denna rubrik kan nämnas kontakten med avgångsklasserna och föreningens stipendium , som
redovisas på annan plats här i årsberättelsen.
För nästa verksamhetsår kommer många projekt att diskuteras med den nya skolledningen. Det gäller t.ex.
möjligheterna att medverka i yrkesvägledning, medverkan vid anskaffande av praktikplatser osv.

7. Medlemsantal
Även för verksamhetsåret 2005-2006 har föreningen haft en ökning av medlemsantalet till 360 medlemmar, varav 89 är
juniormedlemmar. Framför allt har vi haft en god ökning av seniormedlemmar med över 30%! Detta kan förmodligen
tillskrivas jubileumsutskicken till de stora studentkullarna 1965 och 1966.
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8. Föreningens stipendium
Årsmötet den 27 september 2005 fattade beslut att stipendium skall gå till elev som gjort särskilda insatser för
sammanhållningen mellan eleverna och för arbetsförhållandena i skolan och att stipendium på 5000 kr skulle utdelas
2006.
Styrelsen har fattat beslut enligt antagna riktlinjer och i samband med våravslutningen den 9 juni 2006 i skolan delade
föreningens ordförande ut föreningens stipendium att delas lika mellan Olivia Franck SP3c och Aida Bijedic SP3b,
med följande motivering: Olivia och Aida har varit medlemmar i skolans integrationsgrupp. På ett engagerat och
kreativt sätt har de arbetat för integrering på skolan, primärt i syfte att få elever med olika etnisk bakgrund att
mötas. De har genom olika typer av sociala och kulturella arrangemang, i integrationskommitténs regi, försökt
skapa mötesplatser över gränser. Därmed har de bidragit till en positiv anda och ett respektfullt klimat på
skolan.
Skolan har i samband med att ljushallen återinvigdes efter renovering satt upp en tavla med namnen på föreningens
stipendiater och detta var sjunde året som stipendiet delades ut. Tavlan har nu en hedersam plats tillsammans med
idrottssköld och tavla över pristagare i retoriktävlingen.

9. Årsredovisning
Resultaträkning
Föreningens intäkter av medlemsavgifter under verksamhetsåret 20050701 – 20060630 var 30 220,00. Ränteintäkterna
var 269,00.
Intäkter totalt 31 020,00.
Utgifterna under det aktuella verksamhetsåret var 21 309,50
varav

Porto
Adressökning
Stipendium
Kontorsmateriel
Årsavgift postgiro
Övrigt

år 05/06
7 027,00
4 363,00
5 000,00
1 503,50
370,00
3 046,00

år 04/05
5 071,20
4 636,00
5 000,00
605,00
310,00
705,50

Årets resultat är således 9 979,50
Balansräkning
Ingående balans per 20050701 är 73 169,29
Utgående balans per 20060630 är 81519,79
Ökningen i tillgångar består av årets vinst .
Saldon är
Kassa
Postgiro
Bank
SUMMA

per 20060630
3 216,00
26935,84
51367,95
81 519,79

per 20050630
3 860,00
17 536,54
51 098,95
72 495,49

Den detaljerade årsredovisningen finns tillgänglig hos skattmästaren.

10.

Stadgeändring

Föreningens stipendium röner stor uppmärksamhet och är mycket uppskattat av skolledning, lärare och elever. Det finns
anledning att ge stipendiet en framskjuten plats genom att nämna det i stadgarna. Kretsen av kandidater för stipendiet
bör, som hittills, utgöras av skolans elever. En möjlighet för medlemmar att göra frivilliga inbetalningar för att bidra till
att finansiera detta stipendium bör öppnas.
Förslag till stadgeändring framgår av bilaga A till denna årsberättelse.
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11. Hemställan
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och fastställer årsredovisningen.
Stockholm den 25 augusti 2006
Styrelsen
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Förslag till stadgeändring
§ 10.

Ordinarie föreningsmöte skall hållas under september månad. Vid detta skall föreningen:
…………………………………(oförändrat)
6.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Ny punkt
Besluta om föreningens stipendium enlig § 10A

Nuvarande punkt 6 blir punkt 7
§ 10 A.

Nuvarande lydelse
Ny paragraf

Föreslagen lydelse
Föreningen delar årligen ut ett eller flera
stipendium till förtjänt/a elev/elever. Medlemmar
och andra kan göra frivilliga inbetalningar för att
bidra till finansieringen. Vad som sålunda har
influtit skall, tillsammans med i övrigt
tillgängliga medel inom ramen för ordinarie
budget, stå till årsmötets förfogande för årligt
beslut om storlek och närmare inriktning av
stipendium/er.
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Revisionsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
gällande verksamhetsperioden 2005-07-01 – 2006-06-30
Jag har i egenskap av revisor tagit del av föreningens verksamhet genom fortlöpande
kontakter med medlemmar och styrelse och genom styrelsens protokoll och
verksamhetsberättelse. Jag har vidare gått igenom föreningens bokföring och härvid
kontrollerat bokföringsposter och verifikationer samt i övrigt hur bokföring och
medelshantering är organiserad.
Efter genomförd granskning kan jag göra det uttalandet att enligt min uppfattning har
styrelsen fullgjort sitt uppdrag väl. Föreningens ekonomi är i god ordning och verksamheten
ligger väl i linje med föreningens syfte och stadgar.
I egenskap av föreningen ordinarie revisor får jag därför föreslå att styrelsen för år 2005/06
beviljas full ansvarsfrihet.

Bromma 2006-08-15

Theddo Rother-Schirren
revisor
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Förslag till styrelse och övriga funktionärer
Valberedningens förslag presenteras vid årsmötet.
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