Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
avseende verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2021
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 den 22 september 2021.
Styrelse

Anders Luthbom, ordförande
Bengt Palmlöf, vice ordförande
Marianne Berggren, ledamot
Göran Mattisson, skattmästare
Marie Nehlmark, ledamot
Anne Marie Poignant, sekreterare
Lena Rönnerfält, ledamot
Lars Valentin, ledamot
Hans Wolf, ledamot
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Valberedning

Ragnar Persson
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3. Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft sex sammanträden. Arbetet har bedrivits inom
fyra områden:
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
På grund av pandemin kunde programaktiviteter för medlemmarna endast planeras
utomhus och föreningens populära luncher i skolan, första tisdagen i månaden, fick ställas in.
Årsmötet
Årsmötet kunde dock hållas, inte i mars som brukligt men väl den 22 september.
20 medlemmar inklusive styrelsen deltog. Efter mötet bjöds på en lättare förtäring.

Vandringarna
Vårens strikta restriktioner medförde att den nyintroducerade programpunkten Vandringar i
egen regi, tredje onsdagen i månaden, blev en mycket lyckad och uppskattad programpunkt
som fick ett ökande antal deltagare. Den första vandringen kunde genomföras i lockande
försommarsol.
16 juni: Vandring runt Judarn, 20 deltagare. Stenblockssamlingar sedan istiden och
salamandrar.
18 augusti: Trädgårdsmingel hos Jannecke Schulman, 20 deltagare. Imponerande botanisk
trädgård med välsmakande mingelbuffé.
15 september: Vandring Runt Kyrksjön – Bromma kyrka, 23 deltagare. Trolsk natur och
tusenårig kultur.
20 oktober: Vandring i Blackeberg – Ljunglöfska slottet, 25 deltagare. Nostalgisk
promenad samt ny kunskap om Ljunglöfs imperium.
17 november: Vandring till f.d. Beckomberga sjukhus, 20 deltagare. Intressant information
om omvandling av ett mentalsjukhusområde till en modern välplanerad bostadsstadsdel.
15 december: Glöggvandring i Vasastan, 35 deltagare. Stockholmianakryddad promenad
från Atlasområdet via Vasaparken, Odenplan och Enkehusparken till Västmannagatans slut
där en stor innergård med glöggbord med saffransbullar, pepparkakor och julgodis väntade.
Golftävlingen
Vinnaren år 2000 Arne Lindgren försvarade den 25 augusti sin mästerskapstitel på Bro-Bålsta
golfklubb. Han får därmed också stå som värd för 2022 års Blackegolf. Tvåa blev Bengt
Palmlöf och trea Berith Ohlsén.
Rekrytering och stöd för jubileer
Verksamhetsåret 2021 har liksom 2020 varit ett annorlunda år när det gäller arbetet med att
skaffa nya medlemmar och rekryteringplanerna har fått avvakta. Men idéerna har inte vilat.
Hemvändardagar för tidigare elever har diskuterats - även med skolan, som ställer sig positiv
till en sådan aktivitet genom att exempelvis medverka vid visningar av skolan. Målgrupperna
skulle kunna vara dels de årskullar som vill uppmärksamma ett 50-årsjubileum av
studentexamen, dels kunna vara sådana elever som kan nås via StayFriends. Adressökningar
till möjliga 50-årsjubilarer har påbörjats.
Liksom tidigare har vid programpunkterna, detta år vandringarna, även icke medlemmar
kunnat delta och vetskapen om föreningens existens kan på detta sätt spridas. Foldrar med
information om föreningen finns att dela ut till möjliga framtida medlemmar.
Att föreningen finns har också framgått av alla de stipendier och bidrag som utdelats i
föreningens namn till dagens elever. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt och där finns
också Medlemsbladet att läsa. Likaså har tankar väckts att kontakta lokala media i samband
med intressanta aktiviteter.

Kommunikation med medlemmarna
Utgivningen av Medlemsbladets tjugonde årgång påverkades inte av pandemin, tidningen
kom planenligt i färgtryck från Wasa Grafiska med ett sedvanligtåttasidigt nummer i februari
och ett i september. Förutom till alla medlemmar lämnades det till viktiga personer på skolan:
rektorerna, intendent, kurator, vissa lärare som vi har haft kontakt med och till kansliet och
biblioteket. Innehållet fick förstås sin prägel av de program som vi har erbjudit under farsoten.
Webbplatsen www.gamlablackebergare.se har liksom förra året fungerat som en
kommunikationsplats under ytterligare ett år präglat av corona-restriktioner. Antalet besök
under året uppgår till 22 713, en liten ökning från föregående år. Av dessa besökare kom
6 478 från platser i Sverige. Endast 6% av besökarna stannade på webbplatsen mellan 1-10
minuter. Den övervägande delen besök (92%) var kortare än 1 minut. Det är inte osannolikt
att det handlar om robotar, alltså automatiska sökprogram, speciellt med tanke på att vår
webbplats enbart är på svenska och rimligtvis av begränsat intresse för utländska fysiska
besökare.
Föreningen har också en osedvanligt hög andel medlemmar vars e-postadresser vi känner och
på så vis enkelt, billigt och snabbt kan nå ut med information.
Samverkan med skolan
Den viktigaste delen av föreningens engagemang i skolan består av stipendier, priser och
ekonomiska stöd. Under 2021 bidrog föreningen med sammanlagt 20 500 kr, vilket redovisas
nedan. Detta gör föreningen välkänd i skolan. Vi är också synliga på vår egen anslagstavla i
elevernas skåphall, där bland annat vårt innehållsrika ”Medlemsbladet” finns att tillgå.
Årets retoriktävling avgjordes i skolans hörsal inför jury och en begränsad publik av lärare
och elever. Temat var ”Jag tror att vi behöver prata”. Föreningen står för tredjepriset (2 000
kr), vilket tilldelades Tova Jonsson Hjelm.
Sommarstipendiet (3 000 kr), som premierar insatser för sammanhållning och anda i skolan
gick till Klara Esselin. Gamla Blackebergares ordförande Anders Luthbom kunde dela ut
priset under en stämningsfull avslutning.
Kunskapspriserna (4 500 kr) gick till Tora Söderhäll (biologi), Clara Björnum (ekonomi),
Föreningen SAFE Space (fred), Axel Kinch (fysik), Klara Nygård (kemi) samt Christoffer
Godymirski (litteratur). Vanligtvis brukar priserna delas ut i samband med Föreningen Gamla
Blackebergares Höstfest, men den var i år inställd, varför årets priser delades ut vid
höstavslutningen av Gamla Blackebergares ordförande Anders Luthbom.
Uppsatstävlingen (6 000 kr) lockade i år 50 deltagare, vilket medförde att tre priser delades
ut: Hedda Claesson (första pris), Ella Widman (andra pris) samt Karl Warming (tredje pris).
Pristagarna utses av en jury bestående av tre medlemmar i föreningen Gamla Blackebergare,
vilken också bestämmer temat: ”Tillbaka till verkligheten – det nya normala?”.
Skolans kurator Åsa Wiklund får sedan några år tillbaka ett speciellt bidrag av föreningen, i år
5 000 kronor. Den summan används bland annat till att ge elever en handpeng så att de kan
delta i aktiviteter, som annars skulle ligga utanför deras ekonomiska möjligheter. I dessa
pandemitider var årets bidrag speciellt välkommet.

4. Medlemsantal
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 271 medlemmar, varav 16 ständiga och
4 hedersmedlemmar.

5. Årsredovisning
Det gångna verksamhetsåret visar ett överskott, 7 460 kr, litet bättre än planerat främst
beroende på lägre kostnad för styrelsearbete och årsmöte. Såväl likviditet som soliditet är
mycket god, kassan uppgår till 115 965 kr. Balans- och resultatrapport återfinns tillsammans
med övriga handlingar inför årsmötet på föreningens webbplats.

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