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Föreningen Gamla Blackebergare 
 
 
 
 
Årsmötesprotokoll 
från årsmöte med föreningen Gamla Blackebergare i Blackebergs gymnasium den 25 
september 2007 
 
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 KG Scherman och till sekreterare Johan Högberg. Att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Kerstin Gustavsson och Gunilla 
Kierkegaard 
 
4  Årsberättelse och årsredovisning 
Föredragning av årsberättelsen skedde med hjälp av för respektive aktivitet ansvarig 
styrelseledamot enligt följande: 

- Helena Woody berättade om programaktiviteter som genomförts under det gångna 
verksamhetsåret, bl.a. föredrag i skolan av två f.d. lärare, Rune Blomdahl som 
berättade om en spännande resa till Tibet och Sten Axel Julin som talade om 
utbyggnaden av Västerorts kommunikationer, ännu ett uppskattat besök på Jazzklubb 
Fasching, teaterföreställning – Marianne Lindberg De Geers Jag tänker på mig själv – 
på Dramaten, visning av två utställningar på Waldemarsudde med Kaisa Melanton och 
Paul Raymond Gregory, möjlighet att se skolan sedvanliga musikaluppsättning – We 
will rock you -  och ännu en uppskattad säsong med vinprovning under Claes af Silléns 
ledning. 

- Helena Woody berättade om höstens aktiviteter: golftävlingen som kommer att 
genomföras den 28 september, film- och bildkväll i skolan under Hans Wolfs ledning 
den 29 november och besök på Strindbergsmuseet med åtföljande teaterbesök på 
Intima teatern den 11 december. 

- Lena Rönnerfält redovisade åtgärder för rekrytering och stöd för jubileer och anknöt 
till Blackebergs gymnasiums mycket goda renommé, som borde stimulera många 
tidigare elevers intresse att vara med och fortsatt bidra till skolans goda rykte. Alla 
eleverna i 2007 års avgångsklasser har fått sig tillsänt medlemsbladet och har gratis 
medlemskap året ut. De kommer också att få vårens medlemsblad med erbjudande om 
fortsatt medlemskap för 20 kr. Under året har två jubileumsklasser ordnat jubileum, 
dels 67-orna  med ett femtiotal deltagare i skolan den 2 juni, dels 57-orna som ordnade 
sitt jubileum i hemmiljö för respektive latinarna och realarna samt allmänna linjen 
som firade på Sjöpaviljongen i Alvik.    

- Hans Wolf berättade att medlemsbladet har getts ut i två åttasidiga nummer om 
vardera 600 exemplar, ett i september 2006 och ett i februari 2007. Som bilaga till det 
senare numret ( nummer 10 sedan starten 2002) fanns ett register över innehållet under 
tidningens fem första år. Tidningen och registret finns även tillgängliga i färg som 
länk på skolans hemsida. För att bredda medlemsunderlaget har undersökningar gjorts 
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för att kunna nå kontakt med blackebergare via den internetbaserade 
kontaktorganisationen Stayfriends. 

- Lennart Walles berättade om samverkan med skolan som en viktig del i föreningens 
arbete och de kontakter som varit med skolledningen, föräldraföreningen och 
elevrepresentanter. Skolans rektor Per Frithiofson önskar ett vidgat och fördjupat 
samarbete inom flera områden, t.ex. våra tankar om mentorskap och han ser gärna 
medverkan av föreningens medlemmar i skolans studie- och yrkesvägledning. 
Speciellt angeläget är att kunna bygga upp en fond som kunde möjliggöra 
utlandsstudier för elever. 

- Lennart Holmquist redovisade medlemsantalet i föreningen, vilket minskat något till 
320, varav 49 är juniormedlemmar. Minskningen beror i huvudsak på färre antal 
juniormedlemmar. Kontakten i medlemskapsärenden sker huvudsakligen via e-post, 
då porto för vanlig post blir för dyrt. Rekryteringen av nya medlemmar i samband med 
jubileumsutskicken har inte varit lika framgångsrik som föregående år. 

      -    Lennart Walles erinrade om det senaste årsmötets beslut att stipendium skall gå till 
elev som gjort särskilda insatser för sammanhållningen mellan eleverna och för 
arbetsförhållandena i skolan samt att stipendium på 5000 kr skulle utdelas. Styrelsen 
har fattat beslut enligt antagna riktlinjer och i samband med våravslutningen den 13 
juni 2007 i skolan delade föreningens  vice ordförande ut föreningens stipendium att 
delas lika mellan Johan Wiklund SP3d och Mårten Björk SP3d, med följande 
motivering: För deras kreativa och idoga arbete med att göra onsdagsaktiviteterna till 
en lustfylld och samhörighetsutvecklande del av elevernas tid i skolan. 

- Lennart Holmquist orienterade om föreningens intäkter, som består av 
medlemsavgifter och kostnader, som består av porto, tryckning av medlemsbladet, 
adressökning och stipendiet. Årets underskott, 1505 kr, beror huvudsakligen på att 
tryckning av medlemsbladet har tillkommit som en betydande utgiftspost jämfört med 
tidigare år.  

 
5 Disposition av underskott 
Årsmötet beslöt fastställa årsredovisningen och godkänna styrelsens förslag att föra årets 
underskott, 1505,00 kr, i ny räkning. 
 
6 Revisionsberättelse 
Mötesordföranden föredrog revisionsberättelsen i vilken Theddo Rother-Schirren konstaterar 
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 föreslår Theddo Rother-Schirren att 
styrelsen för år 2006/2007 beviljas full ansvarsfrihet. 
 
7             Ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006/2007.  
 
8              Årsavgift 
Årsavgift för verksamhetsåret 1 juli 2008 –  30 juni 2009 fastställdes till 100 kr. för 
fullbetalande och 20 kr. för juniorer. 
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9           Stipendium 
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att stipendium skall utgå även 2008 med 
5000 kronor enligt oförändrade riktlinjer, som framgår av årsberättelsen punkt 5. Årsmötet 
noterade med stor tillfredsställelse styrelsens anmälan att 1325 kr. har influtit i form av 
frivillig inbetalning till stipendiefonden. Det uppdrogs till styrelsen att inför nästa årsmöte 
återkomma med förslag till hur hittills influtna och eventuellt ytterligare frivilla medel bör 
hanteras.    
  
10                Val av styrelse 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till styrelse välja: 
 
Lennart Walles  ordförande, omval 
Peter Hellström   vice ordförande, omval 
Lennart Holmqvist  skattmästare, omval 
Jannecke Schulman  ledamot, omval 
Lena Rönnerfält ledamot, omval 
Nils Stenberg  ledamot, omval 
Hans Wolf   ledamot, omval 
Kerstin Eliasson ledamot, nyval 
Gunnar Jerrestam ledamot, nyval 
 
11  Val av revisorer 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till revisorer välja: 
 
Theddo Rother-Schirren ordinarie, omval 
Annika de Agé suppleant, omval 
 
12    Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 
 
Bengt Palmlöf sammankallande, omval 
Torleif Grindahl omval 
Magnus Emilsson omval 
Göran Blenning omval 
 
13  Övriga frågor 
Lennart Walles berättade om Gymnasieundersökningen -06, i vilken elever i årskurs två får 
avge omdömen om Stockholms skolor. Årsmötet noterade med stort gillande att efter ett antal 
för medlemmarna mindre kände skolor återfanns Blackebergs gymnasium högst upp bland de 
kommunala skolorna på 12:e plats. Blackeberg hävdar sig således som en toppskola i 
Stockholm. 
 
Lennart Walles avtackade avgående styrelseledamöterna Johan Högberg och Helena Woody 
med var sin blombukett. Mötesordföranden, föreningens ordförande intill föregående årsmöte, 
instämde på hela föreningens vägnar och underströk de bägges betydelse för att föreningen 
kommit igång med sin verksamhet på ett bra och uppskattat sätt. 
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15  Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för intresserat deltagande. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Johan Högberg 
 
 
Justeras 
 
 
KG Scherman          Kerstin Gustavsson                    Gunilla Kierkegaard 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 Deltagarförteckning 
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Årsmötesprotokoll 2007-09-25   Bilaga 1 
 
Deltagare: 
Lennart Walles   Marie-Louise Yderberg  
Lennart Holmquist  Per Zetterquist 
Johan Högberg   Hans Åkesson 
Lena Rönnerfält  Gunilla Öhman 
Jannecke Schulman 
Nils Stenberg 
Hans Wolf 
Helena Woody 
Göran Bengtsson  
Hans Brandt       
Björn Carlsson   
Helene Ewing    
Sture Friedner  
Freddy Geuken  
Torleif Grindahl  
Ingegerd Gudmundson 
Kerstin Gustavsson 
Elisabeth Hallquist 
Inger Hassler 
Lena Hedquist   
Einar Hedquist 
Björn Härlin 
Olle Hörnfeldt 
Inga-Lis Jansson 
Gunilla Kierkegaard 
Astrid Kågedal 
Gunnar Lennerstrand 
Göran Lindsjö 
Ulla Lundberg 
Bela Markowits 
Brita Mörner 
Kerstin Nilsson  
Sten Ove Nilsson 
Lars Ousbäck 
Bengt Palmlöf 
Helena Persson 
Titti Ringström 
Hans Sand 
KG Scherman 
Daniel Schmidt 
Ingrid Skoglund 
Lars Sundén 
Gunilla Sundén 
Ulf Sundequist 
Anders Svensson 
Hans Säfvenberg 
Dag Wallerstedt 
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