
Föreningen Gamla Blackebergare 
 
 
 
 
Årsmötesprotokoll 
från årsmöte med föreningen Gamla Blackebergare i Blackebergs gymnasium den 23 
september 2002 
 
Närvarande enligt anteckning på närvarolista: 
Per Haukaas   Inger Hassler 
Torleif Olhede  Marie-Louise Yderberg 
Kerstin Nilsson  Bonnie Bernström 
Bengt Palmlöf  Mats Hulth 
Dag Wallerstedt  Lena Rönnerfält 
Theddo Rother-Schirren  Marianne Wangemann Berggren 
Hans Wolf   Nils Stenberg 
Sten Ove Nilsson  Ingegerd Gudmundson 
Torleif Grindahl  Claes af Sillén 
Erik Krantz   K G Scherman 
Zackarias Elinder  Johan Högberg 
Camilla Isaksson  Gunnar Ågren 
Sofia Arkelsten  Ingemar Lindström 
   Helena Woody 
 
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. 
 
3 Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Ågren och till sekreterare Johan Högberg. Att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Torleif Olhede och Hans Wolf. 
 
4 Årsberättelse och årsredovisning 
K G Scherman föredrog årsberättelsen och anförde i sammanfattning: 
- ett antal programpunkter enligt uppgjord programverksamhet har genomförts 
- arbete har bedrivits för att utveckla kontaktyta med gamla elever 
- samarbete med skolan har varit en löpande aktivitet 
- styrelsen har fastställt logotype; ett särskilt tack framföres till Ingemar Lindström och 

Fredrik Stål, som designat, för arbetet med detta 
- föreningens stipendium för år 2001 har tilldelats dåvarande elevrådsordföranden Zackarias 

Elinder och för 2002 Erik Krantz  
- tacksamt noterades att första numret av medlemsbladet nu föreligger och att även  

föreningens hemsida nu är igång. Den senare nås via skolans hemsida under adress 
      www.blg.edu.stockholm.se 
-    medlemsantalet har ökat från 135 till 195 
- särskilda insatser har gjorts för att rekrytera ur avgångsklasserna. 



Claes af Sillén föredrog årsredovisningen och framhöll särskilt att föreningen nu blivit ideell 
förening, vilket medför skattebefrielse. 
 
Beslöts att lägga de sålunda föredragna dokumenten till handlingarna. 
 
5 Revisionsberättelse 
Torleif Grindahl föredrog revisionsberättelsen med konstaterandet att föreningens överskott 
för året uppgår till 2508,59 kr och att ekonomin är god. Beslöts att lägga revisionsberättelsen 
till handlingarna och att nämnda överskott skall föras i ny räkning. 
 
6 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet. 
 
7 Fastställande av årsavgift 
För verksamhetsåret 1 juli 2002 – 30 juni 2003 beslöts att årsavgiften skall vara oförändrat 
100 kr för fullbetalande och 20 kr för juniorer. Medlem betalar junioravgift för de fem första 
verksamhetsår som följer närmast efter studentexamen för vederbörande själv eller för den 
årskurs som han eller hon tillhört. 
 
8 Föreningens stipendium 
Enligt styrelsens förslag beslöt årsmötet att stipendium för år 2003 skall utgå med 2500 kr 
enligt riktlinjer som framgår av årsmötesprotokoll 2001, par 12. I anslutning härtill 
diskuterades kort innebörden av begreppet ”Blackebergsandan”. 
 
9 Stadgeändring 
Styrelsens förslag att paragraf 17 i föreningens stadgar skall föreskriva att antalet revisorer 
skall vara en med en suppleant antogs av årsmötet och beslöts träda i kraft omedelbart. 
 
10 Val av styrelse 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till styrelse välja: 
 
K G Scherman                 ordförande, omval 
Gunnar Ågren                  vice ordförande, nyval 
Claes af Sillén                  skattmästare, omval 
Johan Högberg                 sekreterare, tidigare ledamot 
Sofia Arkelsten                ledamot, nyval 
Inger Hassler                    ledamot, omval 
Ingemar Lindström           ledamot, omval 
Lena Rönnerfält                ledamot, nyval 
Nils Stenberg                    ledamot, omval 
Marie-Louise Yderberg    ledamot, tidigare sekreterare 
 
Årsmötet konstaterade med tillfredsställelse att skolans rektor, Bengt Palmlöf, varit 
adjungerad ledamot. 
 
11 Val av revisorer 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till revisorer välja: 
 
Torleif Grindahl                ordinarie, omval 
Annika de Agé                  suppleant, omval 



 
 
11 Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 
 
Theddo Rother-Schirren          sammankallande, omval 
Camilla Isaksson                     nyval 
  
12 Diskussion om föreningens verksamhetsinriktning 
Antalet elever som gått i skolan uppgår sammanlagt till ca 7000. För att göra rekrytering av 
nya medlemmar hanterlig, har styrelsen arbetat utifrån antagandet att bästa sätt för kontakt är i 
samband med jämna 10 års jubileer för klasserna. Inriktning sker närmast mot avgångsklasser 
för åren –63, –73, -83 och –93. 
 
Efter exemplifiering av genomförda programaktiviteter, fördes diskussion om 
programverksamhetens inriktning. Fråga restes om vad som hänt med allmänbildningsfrågor  
och basket där skolan varit mycket framstående tidigare.  Bengt Palmlöf konstaterade att 
skolan hävdat sig väl i Vi som vet mest-tävlingar och bl.a. vunnit en resa till London. Inom 
idrotten hävdar man sig fortsatt väl, både vad gäller basket samt fotboll och simning. 
 
Förslag framfördes om att ta fram ett blad för fax eller e-post om hur man blir medlem och 
betalar avgiften. Detta skulle kunna vara en praktisk lösning som ger möjlighet för berörda  
att på ett enkelt sätt vidarebefordra information till personer som kan vara intresserade. 
 
13 Övriga frågor 
K G Scherman omtalade att två st. fågelholkar kommer att överlämnas till Dag Rådström och 
hans dotter Anna som tack för att de ordnat fågelskådning. K G tackade vidare för sig själv 
och övriga styrelsen för förtroendet och noterade med glädje att två personer, Gunnar Ågren 
och Lena Rönnerfält, vilka var med 1965 när föreningen bildades nu kommit tillbaka till 
styrelsen. 
 
Till avgående styrelseledamöter, Dag Wallerstedt, student –57 och Linn Wickman, stipendiat 
2000, framfördes ett varmt tack för goda insatser i föreningen. Tack framfördes också till 
Inger Hassler, Marie-Louise Yderberg och Ingemar Lindström för arbetet med att utveckla 
websida och medlemsblad. 
 
Diskuterades hur föreningen lämpligen kan visa sig för skolans elever. Ett förslag kan vara att 
t.ex. Ingemar Lindström kommer och informerar i skolan. Vidare skulle medlemmar i 
föreningen kunna komma till skolan i samband med arbetsmarknadsdagar eller liknande och 
berätta om sina yrken. 
 
14 Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat med tack för intresserat deltagande. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Johan Högberg  Gunnar Ågren Torleif Olhede Hans Wolf 
 



  


