
Föreningen Gamla Blackebergare 

Årsmötesprotokoll 

Från årsmötet med föreningen Gamla Blackebergare i Blackebergs gymnasium den 3 oktober 2009 

1 Mötets öppnande 

Föreningens vice ordförande Peter Hellström öppnande 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 ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet 

Till ordförande för mötet utsågs Per Haukaas och till sekreterare Lena Rönnerfält.  Att tillsammans 

med ordföranden justera dagens protokoll valdes Kerstin Eliasson och Johan Högberg. 

4 Årsberättelse och årsredovisning 

Föredragning av årsberättelsen skedde med hjälp styrelseledamöterna enligt följande: 

Peter Hellström redogjorde för föreningens ändamål, styrelsens sammansättning och övriga 
funktionärer. Korrigerade samtidigt de i årsberättelsen felaktigt angivna namnen på revisorerna . 
Under verksamhetsåret har Göran Folke och Sten Ove Nilsson, som valdes vid årsmötet september 
2008, varit revisorer.  Valberedningens ordförande Bengt Palmlöf har inkommit med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag och Göran Blänning har gått in som tillförordnad sammankallande i 
valberedningen. Peter informerade också om styrelsearbetet i övrigt det gångna året. 

Kerstin Eliasson berättade om programverksamheten som genomförts under året. Förutom det 

sedvanliga årsmötet och golfmästerskapet, ingick såväl besök på Stockholms konserthus med 

åtföljande konsert med Peter Mattei som möjlighet att lyssna på skolans musikalföreställning ”Hair”. 

Mycket uppskattade programpunkter var Lennart Rydbergs föreläsning om Stockholms ångbåtstrafik 

med senare uppföljande utfärd med ”Storskär” liksom studiebesöket på SVT. Pelle Holmberg höll 

även en svampkväll med smakprov. 

Styrelsen skickade under den gångna vintern ut en enkät till medlemmarna med förfrågan om  
önskade aktiviteter. Enkätsvaren kommer nu att ligga till grund för programutformandet. För hösten 
2009 blev årsmötet, golfmästerskapet och jubileumsfesten givna programpunkter och en 
stadsvandring i Blackeberg och Södra Ängby liksom en konsert med Radiosymfonikerna I 
Berwaldhallen är planerade. 

Lena Rönnerfält redogjorde helt kort för rekrytering och stöd för jubiléer såsom de årligen 
återkommande utskicken tillsammans med medlemsbladet till jubileumsårgångar med information 
om möjlighet att ordna jubileum i skolan och möjlighet att få hjälp med adresslistor till gamla elever. 
Hur att värva yngre medlemmar till föreningen diskuterades även i detta sammanhang liksom även 
eventuellt namnbyte, från ”Gamla Blackebergare” till annat föreningsnamn . 

I den löpande kontakten med medlemmarna framgick att Lennart Holmqvist regelbundet skickat mail 

till medlemmarna och påmint om de olika aktiviteterna . Hans Wolf redogjorde för det mycket 

uppskattade medlemsbladet, som utkommer 2 ggr/år. Höstens medlemsblad har varit ett mer 



omfattande 12-sidigt informationsrikt jubileumsnummer. Medlemsbladet finns även i färg på 

hemsidan( med minst 40 besökare per dag!)och där Jannecke Schulman lagt ned ett stort arbete. 

Medlemsbladet finns även uppsatt på föreningens anslagstavla i skolan.  

 Bengt Palmlöf informerade om Samverkan med skolan. Ett påtagligt resultat har varit att några 

elever på naturvetenskapliga programmet under året fått studera parallellt på KTH, möjligheten 

skapades efter ett studiebesök på KTH för lärare, anordnat av föreningens Jannecke Schulman, KTH. 

Föreningens strävan att medverka vid skolans ” karriärdag” respektive önskan att skapa en  

mentorsverksamhet betonades. 

Föreningens stipendier: Nytt för det gångna verksamhetsåret var att föreningen också delat ut ett 

julstipendium  i samband med julavslutningen 2008, möjliggjort av inbetalningar till den frivilliga 

stipendiefonden. Under höstterminen utlystes en uppsatstävling och stipendiet på 3000 kronor 

delades sedan ut till Mikaela Jaconelli för en uppsats på temat ” En skola för alla - problem och 

möjligheter”. Vid vårterminsavslutningen utdelades, liksom under tidigare år, föreningens stipendium 

” för särskilda insatser för sammanhållningen mellan eleverna och arbetsförhållandena i skolan ” 

detta år till Clara Bisander och Sofia Englundh, som fick dela på 5000 kronor. 

Lennart Holmqvist redovisade för medlemsantalet som steg till 368 vid verksamhetsårets utgång 

jämfört med 352 året innan.  

Årsredovisning: Peter Hellström och Lennart Holmqvist orienterade om föreningens intäkter som 

bestått av medlemsavgifter och ränteintäkter samt kostnader p.g.a. av porto, tryckning av 

medlemsbladet, stipendier, kostnad för plusgiro respektive webbhotel, inköp av diverse 

kontorsmaterial ,” avtackningsblommor” samt ett litet underskott i programaktiviteter. Årets resultat 

blev 4107:50 kronor. Summan av frivilliga stipendiebidrag var vid verksamhetsårets ingång 4550 

kronor, under året inkom 1375 kronor och utbetalades 3000 kronor. Vid årets slutfanns följaktligen 

2925 kronor kvar. 

5 Disposition av överskott 

Årsmötet beslöt fastställa årsredovisningen och att årets överskott på 4107:50 kronor skulle 

överföras i ny räkning. 

6 Revisionsberättelse 

Göran Folke föredrog revisionsberättelsen och konstaterade efter fullgjord granskning enligt god 

revisionssed att styrelsen fullgjort sitt uppdrag väl, att föreningens ekonomi varit i god ordning och 

att verksamheten legat i linje med föreningens syfte och stadgar. Föreslog därför att styrelsen för år 

2008/2009 beviljas ansvarsfrihet. 

7 Ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009. 

8 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår 

I samband med denna punkt på dagordningen diskuterades följande stadgeändringsförslag från 

revisorerna: 



§5  att ” ständigt medlemskap kan erhållas genom att erlägga 15(20) ordinarie föreningsavgifter” 

§7 att ” föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1/1 – 31/12” 

§10 att ”föreningens årsmöte skall hållas senast under mars månad året efter verksamhetsåret” 

§11 att ” på extra föreningsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas” 

Årsmötet godkände de föreslagna ändringarna och valde alternativet att 15 ordinarie 

föreningsavgifter skulle medföra ett ständigt medlemskap. Verksamhetsåret som inleddes den 1 juli 

2009 skall omfatta tiden t.o.m. den 31 december 2010. Verksamhetsår omfattande tiden 1/1- 31/12 

tillämpas från år 2011. Årsmötet beslöt att årsavgiften om 100 kronor för fullbetalande medlemmar 

och 20 kronor för juniorer för  verksamhetsåret 1 juli 2009 – 30 juni 2010 , som fastställdes vid 

föregående årsmöte, skall täcka även resterande sex månader 2010  samt att årsavgiften för 

verksamhetsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011 skall vara oförändrat 100 kronor för 

fullbetalande samt 20 kronor för juniorer. 

9 Föreningens stipendium 

Styrelsens förslag att föreningens stipendium om 5000 kronor utdelas även våren 2010 samt att det 

nya julstipendiet om 3000 kronor utdelas även julen 2009 och julen 2010 godkändes. 

10 Val av funktionärer inom föreningen 

På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till styrelse välja: 

 Peter Hellström, ordförande,  ny funktion 

Bengt Palmlöf, vice ordförande,  nyval 

Anne-Marie Poignant,  sekreterare, nyval 

Göran Folke, skattmästare, nyval 

Kerstin Eliasson, Lena Rönnerfält, Nils Stenberg, Lennart Holmqvist ( avgår som skatt mästare), Hans 

Wolf och Gunnar Jerrestam, ledamöter, omval 

11 Val av revisorer 

På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till revisorer välja:  

Sten Ove Nilsson, ordinarie, nyval 

Hans Säfwenberg, suppleant, nyval 

12 Val av valberedning 

Till valberedning valdes: 

Göran Blänning, sammankallande, omval 

Torleif Grindahl, omval 



Magnus Emilsson, omval 

13 Övriga frågor 

Nya former att nå yngre medlemmar diskuterades ånyo . Inga konkreta beslut fattades men frågan 

bedömdes vara ständigt aktuell i föreningens arbete. 

14 Mötets avslutande 

Mötesordföranden  förklarade årsmötet avslutat och tackade för intresserat deltagande. 

 

Vid protokollet 

Lena Rönnerfält 

 

Justeras 

Per Haukaas                                       Kerstin Eliasson                         Johan Högberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Bilaga 1 till årsmötesprotokoll 2009-10-03 

 

Närvarande enligt anteckning på närvarolista: 

Nils Stenberg                                Gunnar Jerrestam                             Lennart Holmqvist 

Inger Fogelklou                            Bengt Palmlöf                                     Lars Jansson 

Per Haukaas                                  Gunilla Kierkegaard                           Lars Valentin 

Lena Rönnerfält                           Göran Folke                                         Johan Högberg 

Anne-Marie Poignant                 Gunnar Lennerstrand                         Torleif Grindahl 

Kerstin Eliasson                            Göran Blänning                                   Sven Bengtsson 

Hans Wolf                                     Per Wass                                               Gunilla Sundén 

Kerstin Gustavsson                     Sten Ove Nilsson                                 Kerstin Nilsson 

 


