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Föreningen Gamla Blackebergare 
 
 
 
 
Årsmötesprotokoll 
från årsmöte med föreningen Gamla Blackebergare i Blackebergs gymnasium den 21 
september 2004 
 
Närvarande enligt anteckning på närvarolista: 
KG Scherman Per Zetterquist 
Claes af Sillén Göran Lindsjö 
Gunnar Ågren Helena Woody 
Inga-Lill Jansson Kerstin Nilsson 
Inger Hassler  Sten Ove Nilsson  
Marie-Louise Yderberg Theddo Rother-Schirren 
Lena Rönnerfält Anders Bergnäs 
Nils Stenberg Torleif Grindahl 
Johan Högberg Hans Wolf 
Per Haukaas  Håkan Blomqvist, inbjuden gäst 
 
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 via medlemsbladet . 
 
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 Kerstin Nilsson och Sten Ove 
Nilsson. 
 
4 Årsberättelse och årsredovisning 
Föredragning av årsberättelsen skedde med hjälp av för respektive aktivitet ansvarig 
styrelseledamot enligt följande: 

- KG Scherman orienterade om styrelsens arbetssätt med uppdelning på arbetsgrupper 
för programverksamhet, rekrytering och stöd för jubileer, löpande kontakt med 
medlemmarna och stödet till skolan. 

- Nils Stenberg berättade om programaktiviteter som genomförts under det gångna 
verksamhetsåret, bl.a. musikkväll med Janne Schaffer, besök på Dramaten, möjlighet 
att se den musikal som producerats av skolans elever och spårvagnsfärd till 
Djurgården med Torleif Grindahl vid spakarna. 

- Gunnar Ågren redovisade åtgärder för rekrytering, vilka huvudsakligen har bestått av 
åtgärder för att göra föreningen känd via hemsida och anslagstavla i skolan samt 
kontakter med  25-, 30- och 40-års jubilerande klasser. Det senare har genererat flera 
nya medlemmar. Vidare har Ingemar Lindström framgångsrikt besökt 
avgångsklasserna och berättat om föreningens verksamhet, vilket också tillfört flera 
nya medlemmar. Det noterades att Bengt Palmlöf, skolans rektor och student -65, 
arbetar aktivt för kommande 40-års jubileum. 
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- Hans Wolf orienterade om den löpande kontakten med medlemmarna, vilken främst 
sker genom medlemsblad och hemsida. Årets första nummer av medlemsbladet gick ut 
i 1100 exemplar och det andra i 700 exemplar. Spridning har skett förutom till 
medlemmarna även till personal i skolan, föräldraförening etc. 

- KG Scherman berättade att stödet till skolan är en viktig och efterfrågad del av 
föreningens verksamhet. Bengt Palmlöf är mycket angelägen om stödet från 
föreningen. Karriärdagen i februari kan särskilt framhållas som en väl genomförd och 
uppskattad form av stöd till skolan. KG nämnde vidare det för c:a ett år sedan startade 
Blackebergs gymnasiums råd bestående av representanter för skolan, 
föräldraföreningen, Gamla Blackebergare, skolförvaltning och en del övriga 
intressenter. Verksamheten ligger dock tills vidare nere p.g.a. omorganisation av rådet. 

- Claes af Sillén redovisade medlemsantalet i föreningen: 208 seniorer och 111 juniorer. 
Rekryteringen av juniormedlemmar har varit särskilt framgångsrik detta år med 84 nya 
medlemmar. 

- KG Scherman redogjorde för utdelningen av föreningen stipendium till eleverna 
Emelie Blom och Märtha Byfors för deras insatser under sina år på skolan. De har 
båda betytt mycket för det sociala livet, t.ex. arrangemang av fester. 

- Claes af Sillén orienterade om föreningens intäkter och kostnader. Resultatet blev 
12137,18 kr. och tillgångarna uppgår till 68443, 99 kr. 

 
5 Revisionsberättelse 
Theddo Rother-Schirren föredrog revisionsberättelsen med konstaterandet att han efter 
fullgjord granskning funnit att styrelsen fullgjort sitt uppdrag väl, att föreningens ekonomi är i 
god ordning och att verksamheten ligger väl i linje med föreningens syfte och stadgar. I 
egenskap av föreningens ordinarie revisor föreslog han att styrelsen för år 2003/2004 beviljas 
full ansvarsfrihet. 
 
6              Ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003/2004. 
 
7 Disposition av överskott 
Årsmötet beslöt fastställa årsredovisningen och godkänna styrelsens förslag att föra årets 
överskott, 12137,18 kr, i ny räkning. 
 
8              Stadgeändring 
Styrelsens förslag, vilket framgår av bilaga 1 till kallelsen till årsmötet, är att den särskilda 
avgiftskategorin för lärare avskaffas samt att ändringen träder i kraft omedelbart. Årsmötet 
beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
Det aktuella stadgandet får därmed följande lydelse: 
 

§ 10. 
Ordinarie föreningsmöte skall hållas under september månad. Vid detta skall föreningen: 
…………………………………(oförändrat) 
2. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
fastställa ordinarie föreningsavgift, läraravgift 
och junioravgift, att gälla för verksamhetsåret 
som börjar närmast efter nästföljande årsskifte 
 
Anm: Läraravgift betalas av lärare vid skolan 

fastställa ordinarie föreningsavgift och 
junioravgift, att gälla för verksamhetsåret som 
börjar närmast efter nästföljande årsskifte 
 
Anm: Junioravgift betalas för de fem 
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eller den som i samband med avgång ur tjänst 
gått i pension. Junioravgift betalas  för de fem 
verksamhetsår som följer närmast efter 
studentexamen för vederbörande själv eller för 
den årskurs som han eller hon tillhört 
 

verksamhetsår som följer närmast efter 
studentexamen för vederbörande själv eller för 
den årskurs som han eller hon tillhört 

 
3………………………………………(oförändrat)  
Osv oförändrat 
 
 
9  Årsavgift 
Årsavgift för verksamhetsåret 1 juli 2005 –  30 juni 2006 fastställdes till 100 kr. för 
fullbetalande och 20 kr. för juniorer. 
 
10 Stipendium 
Efter diskussion om beloppets storlek beslöt årsmötet att stipendium skall utgå under år 2005 
med 5000 kr. enligt oförändrade riktlinjer, som framgår av årsberättelsen, par. 9. 
 
11                Val av styrelse 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till styrelse välja: 
 
KG Scherman  ordförande, omval 
Gunnar Ågren  vice ordförande, omval 
Claes af Sillén  skattmästare, omval 
Johan Högberg sekreterare, omval 
Inger Hassler  ledamot, omval 
Lena Rönnerfält ledamot, omval 
Nils Stenberg  ledamot, omval 
Hans Wolf   ledamot, nyval 
Helena Woody  ledamot, nyval 
 
12  Val av revisorer 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till revisorer välja: 
 
Theddo Rother-Schirren ordinarie, nyval 
Annika de Agé suppleant, omval 
 
13    Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 
 
Torleif Grindahl sammankallande, omval 
Camilla Isaksson omval 
 
14   Verksamhetsinriktning 
KG Scherman orienterade om diskussioner i styrelsen om hur föreningens överskott kan 
utnyttjas med hänsyn till storleken på detta. Claes af Sillén anmälde behov i närtid att 
anskaffa ett nytt hanterbart medlemsregister eftersom medlemsantalet har stigit så kraftigt. 
Detta bedöms belöpa sig till c:a 4000 kr.  
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Förslag framfördes om ett antal lämpliga aktiviteter för programverksamheten samt om 
utåtriktad medlemsvärvning och större utskick till tidigare elever i syfte att  sprida 
information om föreningens existens och därmed få fler medlemmar. 
 
15  Övriga frågor 
KG Scherman framförde sin och övriga styrelsens stora uppskattning av avgående 
styrelseledamoten Ingemar Lindströms fina insatser att informera om föreningen genom 
besök hos avgångsklasser och därmed värva ett stort antal nya medlemmar. Ingemar har även 
gjort en insats för att etablera föreningens hemsida som ett forum för medlemskontakt. 
  
16  Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för intresserat deltagande. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Johan Högberg 
 
 
Justeras 
 
 
Gunnar Ågren          Kerstin Nilsson             Sten Ove Nilsson    
 


