Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
avseende verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014
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 12 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

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval

Revisorer

Hans Säfwenberg, ordinarie
Leif Armstrong, suppleant

Omval
Omval

Valberedning

Ragnar Persson, sammankallande
Göran Blänning
Thorleif Grinndahl

Omval
Omval
Omval

3. Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft sex 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 2014 arrangerade föreningen sju egna program, inklusive årsmötet.
Dessutom var medlemmarna välkomna till finalen i skolans retoriktävling och de tre
föreställningarna av musikalen ”Hairspray” i maj.

Årsmötet 12 mars
Årsmötet 2014 blev en lugn tillställning med en uppslutning av ca 30 gamla blackebergare.
Själva mötesförhandlingarna innebar en nyhet då Göran Mattisson valdes till skattmästare
efter Göran Folke. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Just hemkommen från sin
utbildningsverksamhet i Kongo kunde gamla blackebergaren Hélène Boethius berätta om sitt
arbete med alfabetisering i Afrika. Hennes berättelse väckte omedelbart intresse hos
mötesdeltagarna vid samkvämet som Gamla Blackebergare bjöd på efter årsmötet.
Musikalisk afton med Vadstena-Akademien 10 april
Vadstena-Akademien firade 50-årsjubileum under sommaren 2014 och därför kom 17
medlemmar i föreningen till skolan en kväll i april för att få en initierad insiderinformation
om dess verksamhet av Astrid Lande, akademiens mångåriga vd och administrative chef –
tillika gammal Blackebergare – Torbjörn Lillieqvist, regissör, tenorsångare och viktig
stöttepelare och Hans Wolf som varit i Vadstena ofta som musikkritiker. Efter att har varit
med i verksamheten i Vadstena i nästan ett halvt sekel kunde Astrid och Torbjörn berätta om
den bredd av aktiviteter som akademien uppvisar, alltifrån att vara en operaakademi med
speciell pedagogik till att bedriva forskning och vara känd festivalplats. Till detta sedan
vacker musik och en god kvällssmörgås.
Nordiska Museet 21 maj
Kvällen den 21 maj var en härlig försommarkväll med sol och värme då ett 20-tal Gamla
Blackebergare möttes på Karlaplan. Vi vandrade med Per Haukaas som kunnig guide genom
Östermalm och Nobelparken för att slutligen nå Nordiska Muséet på Djurgården. Där
förevisades ”Folkhemslägenheten” en kopia av en HSB-lägenhet från 40-talet. Nostalgi!
Efter visningen blev det en gemensam måltid i muséets restaurang, innan vi vandrade hemåt i
den vackra kvällen.
Golftävling 22 augusti
Årets föreningsmästerskap i golf ägde rum på Ljusterö golfbana. Utflykten dit berodde på att
Göran Folke vann förra årets tävling och han var alltså ansvarig för arrangemangen i år.
Förutsättningarna var i det närmaste perfekta i ett jättefint sensommarväder och på en relativt
kort bana i mycket gott skick. Det betydde att de allra flesta deltagarna gjorde mycket bra
resultat. Arton medlemmar kom tillstart, varav fyra damer, vilket är glädjande men vi vill
gärna att det kommer ännu fler. Damerna placerade sig bland de åtta bästa. Vann gjorde
föreningens ordförande Peter Hellström, tvåa kom viceordföranden Bengt Palmlöf och på
bronsplats Arne Lindgren.
Nobelmuseet 7 oktober
Under den vecka i oktober som namnen på årets Nobelpristagare offentliggörs besökte 25
medlemmar i vår förening själva Nobelmuseet. En kunnig guide, kemist till professionen,
berättade om Alfred Nobel, hans liv, verksamhet och testamente och hans önskan att
omvandla sin förmögenhet till ett internationellt pris. Dokument, föremål och berättelser med
anknytningar till olika Nobelpristagare illustrerade Nobelprisets historia från det första
Nobelpriset 1901 utdelande till dagens pris. Med en god dagens-soppa avslutades kvällen i
Bistro Nobel

Höstfesten 14 november
För femte året lyste Föreningen Gamla Blackebergare upp mörka och solfattiga november
med en välbesökt höstfest 2014. Och för andra året i rad förenades festen med att dela ut
kunskapspriser till sju av skolans elever i ”Nobels sex ämnen”: fysik, kemi, biologi (medicin),
ekonomi, litteratur och fred.
Den välbesökta höstfesten ägde för första gången rum i den nybyggda matsalen, för dagen
dekorerad med spanska flaggor eftersom årets tema var spanskt. En av rektorerna,
nyutnämnda Elisabet Sandborgh, deltog tillsammans med stipendiaterna samt skolans
bibliotekarie, Sofie Nilsson
Familjen Bandas spanska buffé höll från början och genomgående hög klass fram till
dessertens sista tårtbit och bidrog till den goda stämningen. Familjen stod med sin
musikaliska mångsidighet även för underhållningen.
Underjordisk konst 27 november
Årets sista programpunkt blev en ”konståkning” i tunnelbanan med ett 20-tal Gamla
Blackebergare. Marie Andersson, utmärkt Stockholmsguide och konsthistoriker tog oss med
på en resa med början och slut på Kungsträdgårdens T-banestation, där det nästan kändes som
vi var på skulpturmuseum. Vi åkte Blå linjen tur och retur till Västra Skogen med avstigning
och visning på T-Centralen och Rådhuset. Vi hade roligt och det var lärorikt.
Från T-banan vandrade vi sedan genom Kungsträdgården som förbereddes för julmarknad, till
eftersits på Fridays, gamla Sju Sekel, på Hamngatan. Där var det hög volym redan innan vi
kom!
Rekrytering och stöd för jubileer
En strävan i föreningen är att informera om föreningen, värva nya medlemmar, ordna program
för dem som redan är medlemmar samt att på olika sätt samarbeta med skolan och stötta
dagens elever – kanske morgondagens medlemmar?
Medlemsbladet och hemsidan är givna källor till information. Genom att bjuda in även ickemedlemmar till våra aktiviteter och att då samtidigt passa på att dela ut medlemsblad och
berätta om kommande programpunkter sprids kännedomen om föreningen. Dagens elever
tilldelas stipendier och priser i föreningens namn vid bl.a. höst- och vårterminsavslutningar
samt vid höstmiddagen och ser oss dessutom rent fysiskt vid första-tisdagen-i-månadenluncherna i skolan.
Vid jubileer, huvudsakligen 50-årsjubileum av tidigare studentexamen, finns en festmanual
med råd/ tips om hur man kan arrangera hela kalaset.
Kommunikation med medlemmarna
Under året utkom Medlemsbladet med två nummer, ett åttasidigt i februari och ett utökat
tolvsidigt i september. Höstnumret var det tjugofemte sedan starten 2002 och innehöll ett
komplett artikelregister över vad som stått i tidningen från och med nummer elva. 2007
publicerades ett separat register över de första tio numren; det finns dessutom på hemsidan
liksom alla nummer av Medlemsbladet.
Det aktuella numret gick som vanligt att läsa också på föreningens anslagstavla i skolan. På
hemsidan kom dessutom rapporter om bland annat föreningens stipendier i skolan och om
kommande program.

Information och påminnelser om program och om tisdagsluncherna i skolan sändes
regelbundet till medlemmarna genom e-post. Det är viktigt att de informerar
lennartboholmqvist@gmail.com om ändringar av e-postadress och givetvis även postadress.
Samverkan med skolan
Kerstin Weyler (född i mitten av 1950-talet), chefredaktör för tidningen Skolledaren, skrev för
några nummer sedan: ”Blackeberg, något farligare fanns inte under min uppväxt i de västra
förorterna till Stockholm. Jag tänker ofta på det när jag hör och läser att Blackebergs
gymnasium tillhör de mer eftertraktade gymnasieskolorna i Stockholm. Hit söker sig många
elever från hela staden och kanske till och med från andra delar av Stockholms-området”.
Härtill finns naturligtvis många förklaringar. En är helt säkert att vår förening mycket väl
lyckas leva upp till stycke 2 i föreningens ändamålsparagraf: ”att upprätthålla och befästa
kontakten mellan skolan och förutvarande elever och att när så kan ske lämna skolan
verksamt stöd på skilda sätt”.
Bland annat tack vare föreningens omfattande stipendieverksamhet och ekonomiska stöd till
skolans elever, (redovisas nedan) är föreningen välkänd och uppskattad gäst på
skolavslutningarna. Men 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!
Sammanfattningsvis kan sägas att vår relation till skolan fortsatt är mycket god!
Stipendier
Det första stipendiet, Sommarstipendiet, instiftades för ca 15 år sedan. På initiativ
avföreningens dåvarande ordförande Lennart Walles delades det första Julstipendiet ut vid
julavslutningen 2009. Sedan några år bidrar föreningen till andrapriset vid skolans
retoriktävling. Föreningens senaste ekonomiska stöttning sker i samarbete med skolans
föräldraförening: Skolans första rektor, David Thörnblom, såg till att skolans kurator hade en
handkassa för att kunna hjälpa behövande elever med mindre penningbidrag utan något
byråkratiskt krångel. Sedan den 1 januari 2013 har skolans kurator återigen denna möjlighet.
Föreningen har under 2014 ökat den totala stipendiesumman något trots att det blev en kraftig
höjning 2013. Detta är glädjande och ambitionen är att vi ska fortsätta öka.
Vårstipendiet uppgick som tidigare till 5000 kr men vi höjde andrapriset i retoriktävlingen till
4000 kr. Vi sponsrade Blackebergs Gymnasiums Kunskapspris med 6000 kr.
Uppsatstävlingen gav ett väldigt stort gensvar, vi fick 70 bidrag vilket överträffade föregående
år med ca 10 bidrag. Detta medförde att vi ökade prissumman till 9000 kr.
Totalt betalade vi alltså ut 24000 kr under 2014 mot 23000 kr året innan. Vi ser det som en
önskvärd utveckling att betala ut så mycket det går utan att äventyra föreningens ekonomi.
Förutsatt då att vi hittar lämpliga ändamål.

4. Medlemsantal
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 311 medlemmar, varav 16 ständiga och 4
hedersmedlemmar

5. Årsredovisning
Det gångna verksamhetsåret visar ett smärre underskott. 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 januari 2015
Styrelsen

