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Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare 
för verksamhetsåret 1 juli 2007- 30 juni 2008 

 
 
 
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 25 september 2007 
Till styrelse och övriga funktionärer för 2007/2008 utsågs: 
 
Styrelse 
Lennart Walles, ordförande Omval 
Peter Hellström, vice ordförande Omval 
Lennart Holmqvist, skattmästare Omval 
Kerstin Eliasson, programaktiviteter. Nyval 
Gunnar Jerrestam, programaktiviteter Nyval 
Lena Rönnerfält, jubiléer, medlemskrekrytering omval 
Jannecke Schulman, redaktör/webmaster fr om dec Omval 
Nils Stenberg, programakrtiviteter Omval 
Hans Wolf, redaktör Omval 
Mats Leander, adjungerad kontakt med skolan Omval 
Ingemar Lindström, Adjungerad webansvarig t o m december 

 
REVISORER 
Theddo Rother-Schirren, ordinarie Omval 
Annika de Agé, suppleant Omval 

 
VALBEREDNING 
Bengt Palmlöf, sammankallande Omval 
Torleif Grindahl Omval 
Göran Blänning Omval 
Magnus Emilsson Omval 
 
Adresser och övriga kontaktuppgifter i Bilaga 1 
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3. Styrelsearbetet 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2007/2008 haft 5 sammanträden. Arbetet har bedrivits inom 
fyra områden, nämligen: 

• Programverksamhet 
• Rekrytering och stöd för jubileer 
• Löpande kontakt med medlemmarna 
• Samverkan med skolan 

 
I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker. 
 
Programverksamhet 
Under verksamhetsåret har ett stort antal medlemsaktiviteter anordnats. 
  

• Verksamhetsåret inleddes med ett mycket välbesökt årsmöte 25 september med mingel, mat 
och en av årets stipendiater, Mårten Björk, som gäst.  

 
• 29 november var det likaledes välbesökt film- och bildkväll med Hans Wolf och Per Sköld som 

visade sina 50-talsfilmer från skolan och stillbilder från både pionjärår och senare tid. Många 
hade egna bilder med sig.  

 
• En Strindbergkväll hade uppskjutits till 11 december då en grupp av föreningens medlemmar 

visades Strindbergsmuseet, i Blå tornet, åt middag på Röda Rummet och såg "Spöksonaten" på 
Intima teatern. 

 
• Vårsäsongens program inleddes 18 mars med att Janne Schaffer spelade och berättade - ett 

samarrangemang med skolan vars elever fyllde skolans aula. På samma plats kunde man också 
i slutet av maj se avgångselevernas föreställning av musikalen "Rent". 

 
• Waldemarsudde var temat för kvällen den 17 april då Bengt Olson var på plats för att berätta 

om sitt liv och sin konst. Vi fick också en visning med guide av Hertha Hillfons skulpturer. 
Måltid på Prinsens Café avslutade. 

 
• Den 14 maj ledde fil dr Nils Ringstedt, Bromma hembygdsförenings fornminnesexpert, en 

vandring genom Norra Ängbys många fornminnen. Vid vägs ände väntade supé på Lilla 
Riviera intill Ängbyplan inte långt från den bronsålderstida platåhusgrund som Nils Ringstedt 
upptäckte häromåret.   

 
För hösten 2008 planeras 
• Golfmästerskap 
• Årsmöte den 25 september med trevlig samvaro med mat och dryck  
• Svampkväll med svampexperten Pelle Homberg 
• Besök på Solvalla travbana 
• Besök i Konserthuset med konsert med Peter Mattei  
• Vinprovning 
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Rekrytering och stöd för jubiléer 
Fortsatta insatser har gjort för att informera om föreningens existens och för att bredda 
åldersrepresentationen bland medlemmarna. 
 
Föreningen ser ett stort värde i möjligheten att skapa kontakter mellan dagens elever och äldre 
Blackebergare. Så har bl.a ett brev skickats till några  tidigare studentkullar med förfrågan om hur 
de ser på att ställa upp som mentorer för eleverna som nu går i skolan. 
 
Liksom tidigare år har medlemsbladet samt information om jubileumsmöjligheter, med adresser 
och tips från styrelsen, skickats till studentavgångsklasserna 1978 och 1983. 1958:orna ordnande 

själva sitt mycket uppskattade 50-årsjubileum med stort antal 
deltagare med inledande besök i skolan följt av en god middag 
på restaurang.  
 
För första gången ordnade styrelsen 40-årsjubileet. 58 elever ur 
1968 års studentkull och 2 lärare (Hans Löfwenberg och Nils 
Stenberg)  minglade vid en välkomstdrink, intog en läcker buffé, 
såg film och gick även de på rundvandring i skolan. 

 
Löpande kontakt med medlemmarna 
Medlemsbladet har utkommit med två nummer. Höstnumret trycktes i 
600 exemplar och vårnumret, som förutom till medlemmarna också 
skickades till den jubilerande studentårgången 1968 och till årets 
studenter, gick ut i drygt 1000 exemplar. 

Föreningens anslagstavla i skolan med plats för senaste Medlemsbladet 
och andra meddelanden, har återupprättats i skåphallen i skolan. 

Under året har föreningens hemsida moderniserats. Det handlar 
om en rejäl omarbetning av utseende, navigationsstruktur och 
innehåll. Samtidigt valde vi att lägga hemsidan på ett externt 
webbhotell som också tillhandahåller ett enkelt 
publiceringsverktyg som inte kräver särskild teknisk kompetens för att skapa sidor. 

 
En särskild satsning har gjorts för att utöka bildmaterialet 
på webbplatsen. Här fanns tidigare bara fotografier tagna 
1957, men successivt byggs nu bildbanken ut. Vi kommer 
att göra en uppmaning till medlemmarna att skicka in sina 
bilder för att ytterligare utöka den här delen av föreningens 
webb. 
 
Vi valde också att skapa en egen webbadress för hemsidan 
som numera återfinns på www.gamlablackebergare.se. Det 

ger oss större synlighet. Självfallet kan man dock fortfarande komma till vår hemsida via 
skolans webbplats. 
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Arbetet med den nya hemsidan påbörjades i december och i slutet av januari gick vi över 
helt till den nya webbplatsen. I snitt har vi haft 30 besökare per dag sedan starten. Ingmar 
Lindström (adjungerad till styrelsen) skötte den gamla hemsidan, numera har Jannecke 
Schulman rollen som webbmaster. Lennart Holmqvist har svarat för uppbyggnaden av 
bilddelen.  
 
Samverkan med skolan 
Samarbetet med skolan berikar styrelsens arbete och fungerar utomordentligt väl. Under året har vi 
med jämna mellanrum träffat elever och diskuterat hur vi i föreningen på olika sätt kan stödja 
verksamheter i skolan. Prioriterade aktiviteter är mentorskap, yrkesvägledning och skolans 
elevsociala satsningar. 
 
Efter ett intensivt och träget arbete tror jag att vi till nästa läsår ska kunna erbjuda intresserade 
elever nägon form av mentorskap.En mindre grupp yrkesverksamma gamla Blackebergare har 
lovat att ställa upp 
 
Eftersom föreningens ekonomi är mycket god planerar vi också att utdela ett extra stipendium till 
julavslutningen. Vi får då ett förnämligt tillfälle att marknadsföra föreningen och dess v erksamhet 
vid en tidpunkt då vi helt behärskar stipendiescenen 
 
Med det nya stipendiet vill vi premiera den gamla hederliga skrivkonsten. Under hösten kommer vi 
att utlysa en uppsatstävling där skolans elever inbjudes att reflektera över ämnet ”En skola för alla 
– problem och möjligheter ”. 
 
Föreningens stipendium 
Årsmötet den 28 september 2007 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 2007. 

 
Styrelsen har fattat beslut enligt antagna riktlinjer och i samband 
med våravslutningen 2008 i skolan delade föreningens vice 
ordförande ut föreningens stipendium att delas lika mellan Martina 
Söderman och Nina Gustafsson belönas för sina insatser i samband 
med skolans onsdagsaktiviteter. I motiveringen sägs: "för deras sätt 
att kreativt, konstruktivt och alltid med ett leende på läpparna leda 
onsdagsrastaktiviterna". 

 
4. Medlemsantal 
Antalet betalande medlemmar var den 30 Juni 2008  353 stycken. Till detta kommer ca. 300 
juniormedlemmar från studentkullen 2007 samt även ca. 300 dito från 2008. Inberäknat dom två 
senaste årens studenter är vi alltså knappa 1 000 medlemmar. 
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5. Årsredovisning 
Resultaträkning 
Föreningens intäkter av medlemsavgifter under verksamhetsåret 20070701 – 20080630 var 27.940 
kronor. Frivilliga bidrag till stipendiefonden var 4.570 kronor. Ränteintäkterna var 797 kronor. 
Intäkter totalt 33.307 kronor. 
 
Föreningens utgifter under det aktuella verksamhetsåret var 35.273,40 kronor enligt följande: 
 

  År 07/08 År 06/07 
Tryckning av medlemstidningen 11.300 9.469 

Portokostnader  8.352,40 5.404 

Kostnad för adressökning av jubilarer 3.988 4.651 

Stipendium 5.000 5.000 

Underskott i programaktiviteter 1.988 505 

Kostnader för Plusgiro 404,50 370 

Kostnad för webbhotell 622,50 0 

Inköp av 2000 ”blackebergskuvert” 1.400 0 

Inköp av bläckpatroner och stämplar 1.103 0 

Inköp av USB-minne  299 0 

Inköp av ”avtackningsblommor” 600 0 

Kostnad för förtäring vid styrelsemöten 216 0 

Övrigt  0 3.046 

 
Årets resultat är sådeles  - 1.965,40 kronor. 
 
Balansräkning 
Ingående balans per 20070701 är 80.054,69 kronor. 
Utgående balans per 20080630 är 78.089,29 kronor. 
Minskningen i tillgångar utgörs av årets förlust. 
 
Saldon är                    per 20080630                per 20070630 
Plusgiro                             25.555,34                  28.318,74 
Handelsbanken                 52.533,95                  51.735,95 
Summa                             78.089,29                  80.054,69 
 
Den detaljerade årsredovisningen finns tillgänglig på årsmötet och hos skattmästaren. 
 
6. Hemställan 
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och fastställer 
årsredovisningen. 
 
 
Stockholm den  22 september 2008 
Styrelsen 


