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Föreningen Gamla Blackebergare 
 
 
 
 
Årsmötesprotokoll 
från årsmöte med föreningen Gamla Blackebergare i Blackebergs gymnasium den 28 
september 2006 
 
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 Kerstin 
Nilsson. 
 
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. golftävling på Salems golfklubb i september, besök på 
Hallwyllska museet med guidad visning, återbesök på Jazzklubb Fasching, besök på 
Farmacihistoriska museet, möjlighet att se skolans sedvanliga musikal, Tim Rices och 
Elton Johns bearbetning av operan Aida i musikalformat, besök med guidad visning på 
Drottningholms slottsteater och ännu en uppskattad säsong med vinprovning under 
Claes af Silléns ledning. 

- Nils Stenberg berättade om höstens aktiviteter: golftävlingen som genomfördes en 
vecka före årsmötet, besök av f.d. läraren och världsresenären Rune Blomdahl i skolan 
den 24 oktober då Rune kommer att berätta om en av sina många resor, besök av Sten 
Axel Juhlin, tidigare lärare och nu trafiksamordnare inom SL, i skolan den 15 
november då vi får höra om utbyggnaden  av Västerort och de gamla 
spårvagnslinjerna 11 och 12 samt slutligen ännu ett besök på Fasching den 1 
december. 

- Lena Rönnerfält redovisade åtgärder för rekrytering och stöd för jubileer, bl.a. utskick 
av medlemsbladet till 40-, 30-, 25- och 10 års jubilerande klasser med information om 
stöd som föreningen kan lämna och noteringen att föreningen fått 30 nya medlemmar 
från årgång 66 samt att Ingemar Lindström även detta år besökt årets avgångsklasser, 
informerat om föreningens existens och värvat 28 juniormedlemmar. 

- Jannecke Schulman informerade att frågan om medlemskontakterna har stått högst på 
föreningens agenda under det gångna året med intensiva diskussioner i styrelsen om 
vad föreningen är ”till för”, dvs själva syftet med föreningen och varför man ska gå 
med i den. Den sociala samvaron eller möjligheten att få träffas helt enkelt hade man 
enats om ska vara det som präglar föreningens aktiviteter. Styrelsen hade vidare 
kommit fram till att föreningen behöver bli bättre på att berätta att vi finns och 
informera om vad vi gör, vilket innebär att en genomtänkt marknadsföring ska finnas. 
Styrelsen har också diskuterat förbättring av de ”informationskanaler” vi redan har – 
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medlemstidningen och hemsidan. Ett förnyelsearbete har påbörjats av tidningens form 
och innehåll, liksom en del förändringar av innehåll och navigation på föreningens 
hemsida, det senare dock ännu så länge på planeringsstadiet. Slutligen nämnde 
Jannecke att kommunikationsfrågorna har stått i fokus för styrelsearbetet, både att 
utveckla det vi gör och att pröva nya vägar. I det sammanhanget har styrelsen bl.a. 
diskuterat en kommunikationsstrategi som innefattar en modern grafisk form för 
kommunikation, nytt rekryteringsmaterial, mailinglistor till medlemmarna, tillgängliga 
medlemslistor tryckt och elektroniskt, aktivt arbete med webbplatsen Stay Friends och 
årsmötet som det tillfälle då vi har Årets Mingel för medlemmarna. 

       -   KG Scherman berättade om samverkan med skolan som en högt prioriterad aktivitet   
och skolledningens stora intresse och värdefulla stöd för föreningen. Med den nya 
skolledningen planeras att diskutera bl.a. medverkan i yrkesvägledning och vid 
anskaffande av praktikplatser m.m. 

- Claes af Sillén redovisade medlemsantalet i föreningen vilket ökat till 360, varav 89 är 
juniormedlemmar. Vi har haft en god ökning av seniormedlemmar med över 30 %. 
Detta kan förmodligen tillskrivas jubileumsutskicken till de stora studentkullarna 1965 
och 1966..   

      -    KG Scherman erinrade om det senaste årsmötets beslut att stipendium skall gå till elev 
som gjort särskilda insatser för sammanhållningen mellan eleverna och för 
arbetsförhållandena i skolan samt att stipendium på 5000 kr skulle utdelas. 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. 

- 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, 9979,50 kr, i ny räkning. 
 
6 Revisionsberättelse 
Johan Högberg föredrog revisionsberättelsen i vilken Theddo Rother-Schirren konstaterar 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 föreslår Theddo Rother-Schirren att 
styrelsen för år 2005/2006 beviljas full ansvarsfrihet. 
 
7            Ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005/2006. 
 
8  Stadgeändring 
Årsmötet beslutade om ändring av föreningens stadgar i vad avser paragrafen om 
föreningsmöte enligt följande: 
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§ 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 Föreslagen lydelse 

Ny paragraf Föreningen delar årligen ut ett eller flera 
stipendium/er 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. 
  

 
 
9  Årsavgift 
Årsavgift för verksamhetsåret 1 juli 2007 –  30 juni 2008 fastställdes till 100 kr. för 
fullbetalande och 20 kr. för juniorer. 
 
10 Stipendium 
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att stipendium skall utgå även 2007 med 
5000 kronor enligt oförändrade riktlinjer, som framgår av årsberättelsen punkt 8. 
  
11                Val av styrelse 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till styrelse välja: 
 
Lennart Walles  ordförande, nyval 
Peter Hellström   vice ordförande, nyval 
Lennart Holmqvist  skattmästare, nyval 
Johan Högberg sekreterare, omval 
Jannecke Schulman  ledamot, omval 
Lena Rönnerfält ledamot, omval 
Nils Stenberg  ledamot, omval 
Hans Wolf   ledamot, omval 
Helena Woody  ledamot, omval 
 
12  Val av revisorer 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till revisorer välja: 
 
Theddo Rother-Schirren ordinarie, omval 
Annika de Agé suppleant, omval 
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13    Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 
 
Bengt Palmlöf sammankallande, omval 
Torleif Grindahl omval 
Magnus Emilsson omval 
Göran Blenning omval 
 
14  Övriga frågor 
Johan Högberg framförde föreningens varma och djupt kända tack till föreningens avgående 
ordförande, KG Scherman. KG var med och startade föreningen 1965 och har alltsedan dess 
varit dess ordförande. I samband med skolans 50 årsjubileum 1999 spelade KG en aktiv roll 
och bidrog i hög grad till att jubileet blev så lyckat och minnesvärt. KG har haft en avgörande 
betydelse för att utveckla föreningen till den kontaktpunkt den har blivit i samarbetet med 
skolan och inte minst som ett forum för trevliga träffar mellan gamla skolelever. Ständigt lika 
hängivet, entusiastiskt och inspirerande har KG medverkat till föreningens åtaganden och 
initiativ på alla de områden där vi nu är verksamma. KG:s ledarskap kommer att vara en 
inspirationskälla för den styrelse som nu ska föra föreningens arbete vidare. 
 
Johan Högberg framförde därefter föreningens tack till avgående skattmästaren, Claes af 
Sillén, och betonade hans betydelse för att bygga upp ett fungerande medlemsregister och ge 
stadga åt föreningens ekonomi och finanser och sättet för att följa upp och redovisa dessa 
samt hans konstruktiva medverkan i att länka programverksamheten i banor som gör att 
aktiviteterna i allt väsentligt bär sina egna kostnader och endast undantagsvis behöver 
subventioneras av föreningen. 
 
Till Per Haukaas framförde Johan Högberg ett tack för hans engagemang för föreningen och 
många goda idéer och uppslag. 
 
Johan Högberg erinrade om att föreningen enligt stadgarna till hedersledamot kan kalla den 
som gjort sig förtjänt om föreningen eller som föreningen eljest vill visa sin erkänsla. Med 
konstaterandet att KG Scherman på ett utomordentligt sätt gjort sig förtjänt om föreningen 
och att han bör visas erkänsla från föreningen som ingen annan, beslöt årsmötet med 
synnerligt gillande att till hedersledamot och ständig medlem i föreningen Gamla 
Blackebergare kalla KG Scherman. 
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15  Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för intresserat deltagande. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Johan Högberg 
 
 
Justeras 
 
 
Per Haukaas                   Kerstin Nilsson                    Sten Ove Nilsson 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 Deltagarförteckning 
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Årsmötesprotokoll 2006-09-28   Bilaga 1 
 
Deltagare: 
 
Helena Woody  Olle Hörnfeldt 
Lennart Holmqvist  Dag Wallerstedt 
Kerstin Nilsson  Sten Ove Nilsson 
Mona Persson  Kerstin Gustafsson 
Gunilla Kierkegaard  Gunilla Herrlin 
Hans Åkesson  Jan Helger 
Marie-Louise Yderberg  Hans Wolf 
Marianne Berggren  Staffan Kvarnström 
Lennart Walles  Jan Ljungberg 
Claes af Sillén  Lars Widegren 
Per Enocson   Lars Ousbäck 
Birgitta Romson  Sture Friedner 
Susanne Klerborn  Anders Johnsson 
Patrik Bjurström  Torleif Grindahl 
Anders Svensson  Hillevi Atterberg 
Monica Mallander  Hans Rödin 
Göran Lindsjö  Magnus Silfverstolpe 
Göran Blänning  Bengt Palmlöf 
Gunilla Sundén  Lars Sundén 
Göran Sandberg  Lena Malmberg 
Lena Rönnerfält  Jannecke Schulman 
Nils Stenberg  Per Haukaas 
KG Scherman   Johan Högberg 
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