Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
avseende verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2016
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. Styrelse och övriga funktionärer
Utsedda vid årsmötet 16 mars.
Styrelse

Peter Hellström, ordförande
Bengt Palmlöf, vice ordförande
Marianne Berggren, programaktiviteter
Kerstin Eliasson, programaktiviteter
Lennart Holmqvist, jubileer, medlemsrekrytering
Göran Mattisson, skattmästare
Marie Nehlmark
Anne Marie Poignant, sekreterare
Lena Rönnerfält, jubileer, programaktiviteter
Hans Wolf, redaktör
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Revisorer

Hans Säfwenberg, ordinarie
Leif Armstrong, suppleant
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Valberedning

Ragnar Persson, sammankallande
Göran Blänning
Thorleif Grinndal
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3. Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft fem sammanträden. Arbetet har bedrivits inom
fyra områden nämligen:
o Programverksamhet
o Rekrytering och stöd för jubileer
o Kommunikation med medlemmarna
o Samverkan med skolan
I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker.
Programverksamhet
Under verksamhetsåret 2016 arrangerade föreningen sju egna program, inklusive årsmötet.
Dessutom var medlemmarna välkomna till finalen i skolans retoriktävling och
föreställningarna av musikalen ”High School Musical” i maj.
Årsmöte 16 mars 2016
Ett lugnt, välordnat och någorlunda välbesökt årsmöte bekräftade bilden av föreningens
ekonomi i stabil ordning och tills vidare med utrymme för alla stipendier. Föreslagna omval
skedde på alla poster i styrelsen. En stadgeändring skedde: den som betalar medlemsavgift
under årets sista kvartal får automatiskt medlemskap hela nästa år. För undvikande av

missförstånd preciseras nu att detta gäller bara nya medlemmar. Efter mötet samlades de
närvarande kring några långbord med en lätt supé som föreningen bjöd på.
Konserthuset och italiensk buffé 27 april
Med några års mellanrum brukar programpunkten ”Konsert och god måltid” finnas med bland
föreningens programaktiviteter. Konserthuset har återkommande uppskattade timslånga
konserter med Kungliga Filharmonikerna och även i år kunde vi få möjlighet att skaffa
biljetter till en sådan på körläktarplatserna. Därifrån vi kunde lyssna till Bartóks Rumänska
danser och Beethovens fjärde symfoni under ledning av den internationellt uppmärksammade
finska dirigenten Susanna Mälkki som är en av mycket få internationellt etablerade kvinnliga
dirigenter. Hans Wolf gav en kort introduktion till verken före konserten och efteråt intog 20talet deltagare en italiensk buffé på Ristorante Serwitos Osteria.
Konstpromenad på Kungsholmen 17 maj
I vacker, lite småkall försommarkväll promenerade ett drygt 20-tal Gamla Blackebergare på
nordvästra Kungsholmen, från ”gamla” Kristineberg till Hornsberg, ett av Stockholms nyaste
bostadsområden kring Lindhagensgatan. Det var vår egen konstguide Marie Andersson, som
vi känner sedan hon ”konståkte” i tunnelbanan med oss, som tog oss med på en spännande
konstvandring. Eftersits på Primo Ciao Ciao vid vattnet på Hornsbergs Strand.
Årets golfmästerskap 8 september
Blackegolfen 2016 ägde rum på Bro-Bålstas mycket trevliga bana som dessutom var i mycket
gott skick.
Till skillnad från året innan då regnet stod som spön i backen så sken solen och det var en
mycket fin höstdag. 14 personer kom till start vilket var lite för få tyckte vi som kom, men det
kanske berodde på den tidiga starttiden.
Hursomhelst så blev det en fin golfdag med en mycket jämn tävling som till slut vanns av
Peter Hellström med 31poäng. Tvåa kom Bengt Palmlöf på samma poäng men högre
handicap och trea kom Berith Ohlsén med 30 poäng.
Det är nu fyra personer som vunnit mästerskapet 2 gånger: Göran Folke, Björn Valentin,
Bengt Palmlöf och Peter Hellström. Vi får hoppas att det kommer nya utmanare 2017. Var
och när tävlingen kommer att spelas nästa gång bestäms under våren 2017 och kommer att
anslås på webbplatsen och det kommer också utskick via mail.
Stuckatörens hus 19 oktober
En visning av någon av Stadsmuseets museilägenheter lockar alltid deltagare. Därför blev
listan snabbt fulltecknad när föreningen aviserade om besöket i Stuckatörens hus på David
Bagares gata. Och med en förträfflig guide – även han gammal Blackebergare! – fick det
gamla miniatyrpalatset från slutet av 1800-talet på nytt levandegöra och bevisa hur mycket
man kunde åstadkomma i utsmyckningsväg när det gällde stuck. Huset byggdes av en av
dåtidens främsta stuckatörer Axel Notini där han kunde visa prov på sin skicklighet. Vi blev
sedan drygt 20 personer till eftersitsen förlagd till Restaurang Nalen, tvärs över gatan, också
ett hus med anor.

Höstfest den 11 november 2016
Lyktorna lyste upp den gamla skolentrén när gamla blackebergare från när och fjärran
samlades till höstfest. Festen var inne på sjunde året och intresset håller i sig, ett femtiotal
gäster hade lockats av samvaron kring familjen Bandas goda Medelhavsbuffé och möjligheten
att återuppliva gamla eller nya minnen.

Under middagen apostroferade styrelsemedlemmar tvenne lärare, båda 90+, som tvingats
lämna återbud: Göran Mattisson berättade om gymnastiklegendaren Åke Nilsson och Hans
Wolf om den månglingvistiske språkläraren Rolf Wistedt. Och en av de nuvarande rektorerna,
Magnus Silfverstolpe, beskrev dagens Blackebergs gymnasium med en metafor: den
uppåtgående spiralen där bra lärare lockar bra elever som i sin tur leder till ännu fler bra
lärare. Festens spiral fortsatte också uppåt fram till midnatt.
Myntkabinettet 8 december
I decembers julhandel, oftast utan sedlar och mynt men numera med kort, besökte ett drygt
20-tal Gamla Blackebergare Sveriges ekonomiska museum, Kungliga Myntkabinettet. En
utmärkt museipedagog berättade allt som var värt att veta om den ekonomiska historien. Via
Stortorgets traditionella julmarknad gick vi efter visningen till vårt ”stamställe”, Ristorante da
Peppe på Storkyrkobrinken. Det var tredje gången Gamla Blackebergare hade eftersits hos
Peppe, och vi var lika nöjda denna gång.
Rekrytering och stöd för jubileer
Ett kontinuerligt arbete pågår för att skaffa nya medlemmar genom att informera om
föreningen och föreningens samverkan mellan skolan och gårdagens/dagens elever.
Medlemsbladet ger den viktiga löpande informationen om föreningen och genom webbplatsen
kan även andra få veta allt som händer. Medlemsbladet delas ut vid t.ex. jubileer och en del
andra programpunkter. Under hösten skickades Medlemsbladet ut med följebrev till den
studentkull om ca 75 elever som tog studenten 1977 för att informera om föreningens existens
och ge tips om planering av ett eventuellt 40-årsjubileum för deras del. På samma sätt har det
satts igång ett arbete med att ge studentkull -67 möjlighet att ordna ett 50-årsjubileum våren
2017 (framskaffande av adresser, ett planerat Medlemsbladsutskick till alla gamla elever med
följebrev om festen t.ex.). Dagens elever får kännedom om föreningen genom generösa
stipendier i föreningens namn och den återkommande Första-tisdagen-i-månaden-lunchen i
skolans matsal har givit generationerna möjlighet att se varandra.
Kommunikation med medlemmarna
Medlemsbladet, som vanligt förtjänstfullt tryckt på Wasa grafiska, kom ut med två nummer, i
februari ett tolvsidigt främst på grund av att det blev nödvändigt att trycka två bidrag som
delat förstapris i uppsatstävlingen, och i september ett åttasidigt. Upplagan var omkring 500
ex för distribution även till jubilarer och skolpersonal. En färgversion av Medlemsbladet
kunde också läsas på webbplatsen och på föreningens anslagstavla i skolan.
Föreningens verksamhet med möten och stipendier speglades på webbplatsen. Information
om arrangemang och tisdagsluncher sändes dessutom regelbundet ut med e-post till de
medlemmar som angivit mejladress.
Samverkan med skolan
Den viktigaste delen av föreningens engagemang i skolan består av de stipendier, priser och
ekonomiska stöd som föreningen bidrar med – under 2016 uppgick summan till 28 865 kr.
Detta gör föreningen välkänd i skolan. Vi är också synliga på vår egen anslagstavla i
elevernas skåphall och ett antal föreningsmedlemmar kommer till skolan för att äta lunch en
gång i månaden.
Föreningen Gamla Blackebergares sommarstipendium för insatser som bidragit till
kamratskapet och sammanhållningen på skolan tilldelades 2016 Sofie Murphy och Tania
Toufani. Priset delas ut vid skolans sommaravslutning

Onsdagen den 21 december höll Blackebergs gymnasium julavslutning med bland annat
utdelning av priserna i Gamla Blackebergares uppsatstävling som i år hade lockat bortåt 40
deltagare till temat ”Och den ljusnande framtid är vår?”. Första pris, 3000 kronor, tilldelades
Viola Holst, andra pris, 2000 kronor, fick Benjamin Tjäder, tredje pris, 1000 kronor, gick till
Josefin Holmén Elowson. Fyra hederspriser à 500 kronor tilldelades utan inbördes ordning
Rachel Bohlin, Martina Höög, Miranda Jäderling och Julia Svärd.
Sedan några år tillbaka bidrar föreningen till andrapriset vid skolans retoriktävling i samarbete
med Rotary. 2016 blev Julia Lindberg andrapristagare och fick 4 000 kr.
Föreningen bidrar med 6 000 kr till skolans Kunskapspris som delas ut i Nobelprisets sex
”kategorier”. De sex kunskapspristagarna i Nobels prisämnen presenterades vid årets höstfest.
Tre pristagare deltog: Wintana Abraham, biologi, Henrik Kultala, fysik, och fredspristagaren
Alicia Krossling. Viktor Sparrman, kemi, Teodor Elmfeldt, litteratur, och Gustaf Aniansson,
ekonomi, hade fått förhinder, men lämnade en hälsning: ”föreningar som vår ger ambitiösa
elever energin och glädjen att fortsätta”, ett stöd som han personligen ansåg att han behövde.
Föreningen bidrog 2016 med 3000 kr per termin till kurators ”handkassa” för att kunna hjälpa
behövande elever med mindre penningbidrag utan något byråkratiskt krångel.

4. Medlemsantal
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 333 medlemmar, varav 17 ständiga och 4
hedersmedlemmar.

5. Årsredovisning
Det gångna verksamhetsåret visar ett smärre överskott. Såväl likviditet som soliditet är
mycket god. Balans- och resultatrapport bifogas årsberättelsen.

6. Hemställan
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och fastställer
årsredovisningen.

Stockholm februari 2017
Styrelsen

