INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

Program
för årsmöte i föreningen Gamla Blackebergare den 23 september 2003 i Blackebergs
Gymnasium
Årsmötet tar sin början klockan 18, med dagordning som följer nedan. I anslutning till
årsmötet berättar årets stipendiat om sina planer.
Det blir öl och smörgås till självkostnadspris.
Anmäl gärna ditt deltagande i årsmötet på talongen när du betalar årsavgiften eller direkt till
sekreteraren, eller per fax eller E-Mail till ordföranden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagordning
Mötets öppnande
Mötets behöriga sammankallande
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet
Årsberättelse och årsredovisning, bilaga 1 till denna inbjudan.
Disposition av överskott, styrelsens förslag är att överskottet; kr 903,77 kr skall föras i ny
räkning
Revisionsberättelse, bilaga 2 till denna inbjudan
Ansvarsfrihet för styrelsen
Stadgeändring, styrelsens förslag är att ytterligare en avgiftskategori införs, nämligen för
lärare. Förslaget framgår av bil .B till årsberättelsen Styrelsen föreslår också att
ändringen träder i kraft omedelbart.
Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 1 juli 2004-30 juni 20051. Styrelsens förslag
är oförändrat 100 kr för fullbetalande och 20 kr för juniorer. För lärare 60 kr.
Föreningens stipendium. Styrelsen föreslår att stipendium skall utgå även 2004 med 2500
kronor enligt oförändrade riktlinje, som framgår i årsberättelsen, par. 9.
Val av styrelse, ledamöter av övriga organ, revisor och revisorsuppleant, valberedningens
förslag se bilaga 3 till denna inbjudan.
Diskussion om föreningens verksamhetsinriktning
Övriga frågor

Bromma i augusti 2003
Styrelsen
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN GAMLA BLACKEBERGARE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 1 juli 2002- 30 juni 2003
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. Årsmöte den 23 sep. 2002

Till styrelse och övriga funktionärer för 2002/2003 utsågs:
Adress

KG Scherman
ordförande

Gunnar Ågren
Vice ordförande

Johan Högberg
Sekreterare
Claes af Sillén
skattmästare
Sofia Arkelsten,
ledamot
Inger Hassler,
redaktör, ledamot
Ingemar Lindström
Web-ansvarig,
ledamot
Lena Rönnerfält,
ledamot
Nils Stenberg
ledamot
Marie-Louise
Yderberg, ledamot

Postadress
Tfn
STYRELSE
Thaliavägen 88
167 75 Bromma
08 25 13 41
070 543 50 70
fax 08-25 03 49
landet 0498 48 30 31
Götgatan 83 E
116 62 Stockholm
08-640 22 54,
arb 08 566 135 01
070-304 56 61
landet: 0525 22 068
Artillerigatan 85
115 30 Stockholm
08-30 76 03
073-571 06 71
landet:501 572 90
Molinvägen 18
168 50 Bromma
08 17 94 90
070-521 36 15
Högbergsgatan 65, 2 118 26 Stockholm
08-641 64 08,
585 50 218 0737tr.
65 12 95
Kärrgränd 60
162 46 Vällingby
08-760 74 84

E-Mail
kg.scherman@swipnet.se

gunnar.agren@fhi.se

johan.hogberg@hemel.nu

claes.afsillen@telia.com

ngerhassler@hotmail.com

Björnssonsgatan
1564tr lgh3

168 44 Bromma

08-6871199
0708-53 51 56

ingemar.lindstrom@telia.com

Sturegatan 18

114 36 Stockholm

lena.ronnerfalt@ptj.se

Kungsholms strand
155
Frejavägen 68

112 48 Stockholm

08-661 25 91,
070-363 25 91
08 34 84 12

191 46 Sollentuna

08 35 51 66

Torleif Grindahl
ordinarie
Annika de Agé
suppleant

Hemslöjdsvägen 8

REVISORER
167 31 Bromma
08 26 71 35

torleif.grindahl@telia.com

Skördevägen 3

178 35 Ekerö

gunage@hotmail.com

Theddo RotherSchirren
Camilla Isaksson

Frislandsvägen 16
Magnusvägen 3A

08 560 316 37

VALBEREDNING
168 55 Bromma
08 37 18 06
arb. 08 17 93 30
177 31 Järfälla
070/ 408 94 63

advokat.rotherschirren@telia.com
camillaisaksson@hotmail.com

Styrelsen har till sig adjungerat skolans rektor Bengt Palmlöf, förre styrelseledamoten Dag
Wallerstedt och, som chefredaktör, Hans Wolf
3. Styrelsearbetet

Styrelsen har under verksamhetsåret 2002/2003 haft 6 sammanträden. Arbetet har bedrivits i
enlighet med de prioriteringar som framgick av föregående verksamhetsårs verksamhetsberättelse,
där följande angavs:
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Programverksamhet
Programverksamheten är redan väl utvecklad och bör fortsätta med i huvudsak oförändrad inriktning.
Rekrytering och stöd för jubileer
För att systematisera arbetet bör det inriktas på att successivt söka kontakt med årskurser som har 10(20-, 30-, 40- osv) årsjubileum ett visst verksamhetsår. Arbetet innefattar bl.a. att söka adresser och att
kommunicera med just de årskurserna. Möjligheten att söka kontaktpersoner mellan de olika
årskurserna och föreningen bör undersökas vidare. De jubileumssammankomster som anordnas bör
uppmärksammas. Rekryteringen av juniormedlemmar är fortsatt viktig, möjligheten att de redan i
samband med examen utser kontaktpersoner behöver undersökas.
Löpande kontakt med medlemmarna
Föreningen behöver anamma moderna kommunikationsmetoder, men ändå i rimlig grad även använda
snigelposten. Webmaster och redaktör har här ett stort arbete framför sig, en hemsida och ett
medlemsblad är det nödvändigt att åstadkomma!
Stödet till skolan
Stödet till skolan är en angelägen aktivitet som borde kunna utvecklas vidare.

I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker.
4. Programaktiviteter

Under verksamhetsåret har ett stort antal medlemsaktiviteter anordnats. Här förtjänar nämnas:
• I samband med årsmötet hade vi bjudit in ett antal tidigare elever som varit, eller är,
aktiva inom politiken för att reflektera över aktuella frågor med utgångspunkt i det
nyligen genomförda riksdags- och kommunalvalet. Panelen bestod av:
Sofia Arkelsten, student 95, med olika uppdrag inom kommunalpolitiken för
moderaterna,
Bonnie Bernström, student 67, under många år aktiv på olika poster inom
folkpartiet,
Mats Hult, i Blackeberg till 64, tidigare finansborgarråd och socialdemokraternas
ledare i Stockholm under många år,
Gunnar Ågren, student 59, under lång tid aktiv inom Stockholms läns landsting
som landstingsråd och ledare för vänsterpartiet.
En livlig diskussion uppstod med många intresserade frågor från närvarande
medlemmar.
• Runvandring i Vallentuna med Helmer Gustavson, student 59, från Riksantikvarieämbetet som både medryckande och sakkunnig berättare. Ett intressant besök, där vi
på plats i Vallentuna kyrka bl.a. kunde se Sveriges första rimmade runsten och
beskåda Jarlabankes praktfulla tvåsidiga runsten på kyrkogården.
• I november hade vi besök på skolan av konstnären Leif Zetterling, student 60. Han
visade bilder och kåserade lättsamt och underhållande om sin långa karriär som
satirtecknare och porträttmålare men även som designer. Leif berättade att han
under hela sin verksamma tid har försökt – och också lyckats – hålla ryggen fri, vara
sin egen och inte motats in i något fack. Att han inte väjer för att vara obekväm
visas av att ett antal bilder har refuserats under årens lopp, när uppdragsgivarna
ansett dem vara alltför tuffa och inte vågat publicera dem.
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• I februari fick vi träffa journalisten och dokumentärfilmaren Tom Alandh,
student 64, som i många år varit verksam vid Sveriges Television. Tom berättade
livfullt och engagerande om arbetet med att framställa dokumentärfilm och visade
flera smakprov ur sin omfattande produktion.
• På skolan sätts varje år upp en musikal av eleverna under ledning av skolans
musiklärare, Ingrid Jilderin. I år hade ett antal biljetter till de båda
föreställningarna som gavs reserverats för försäljning till föreningens
medlemmar. Dessa kunde avnjuta en fin föreställning av ”Cabaret”.
• Gamla Blackebergs historia fick vi ta del av en dag i april med hjälp av
Barbro Törnros och Siv Lehnberg från Bromma hembygdsförening.
Programmet inleddes med att de båda damerna visade ljusbilder och berättade
trevligt och sakkunnigt om Blackeberg i äldre och nyare tid. Därefter gjorde
vi en vandring genom Blackeberg och återknöt på plats till den inledande
berättelsen. Dagen avslutades med att vi tittade på Ljunglöfska slottet och fick
en livfull beskrivning av ”tobaksfabrikörns” och hans familjs liv kring det förra
sekelskiftet.
• Den populära aktiviteten vinprovning har fortsatt med ännu högre intensitet under
året, då ytterligare en grupp har bildats.
• Initiativ har tagits till föreningsmästerskap i golf. Bengt Palmlöf, student 65 och
skolans rektor, har åtagit sig att stå som kontaktperson för denna aktivitet. Vi får
se hur det avlöper.
• Det har ordnats rabatt för våra medlemmar på Bromma Träningscenter vid
Brommaplan. Rabatterna gäller bara för dem som verkligen betalat sin
Medlemsavgift. Vi skickar en aktuell lista till centret i början av varje
termin. Priserna är som följer:
10-klipp = 500 kr ( ord pris 650 kr)
Halvårskort = 2000 kr (ord pris 2550 kr)
Helårskort = 3000 kr (ord pris 3550 kr)

Till hösten 2003 planeras bl.a. en träff med musikern Janne Schaffer och en pubafton i skolan.
Vinprovningen fortsätter.
Styrelsen noterar att ytterligare motsvarande aktiviteter är mycket välkomna.
5. Rekrytering och stöd för jubileer

Stora insatser har gjorts för att berätta om föreningens existens och om möjligheten att bli medlem.
Insatser som gjorts av kommunikationsgruppen med hemsida, medlemsblad och anslagstavla i
skolan har här haft en avgörande betydelse.
Alla i studentavgångsklasserna –73,-83 och –93 har fått sig tillsända medlemsbladet tillsammans
med information om att det går att ordna jubileum i skolan och att adresslistor till gamla
klasskamrater kan skaffas fram genom föreningen. Studentkullen –63 fick även en inbjudan till ett
40-årsjubileum som gick av stapeln 10 maj i skolan. 86 gamla studenter, många hitresta från
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utlandet, kom till ett glatt och kärt välkomstmingel i ljushallen tillsammans med 10 inbjudna gamla
lärare och föreningens ordförande. Därefter intogs en cateringbuffet, uppdukad i skolmatsalen, där
senare diskodans och ungdomsminnen gjorde kvällen glad ända fram till småtimmarna. Mycket
uppskattat och föreningen fick många nya medlemmar! Några medlemmar från årskurs-73 och –83
har rekvirerat adresslistor inför eventuellt jubileum senare i år.
Ingemar Lindström har besökt flertalet av årets avgångsklasser och informerat om föreningen
existens och ambitioner.
KG Scherman har vid ett möte informerat skolans lärare om föreningen och inbjudit dem att gå med
i föreningen.
Ett enkelt blad med föreningens logotyp, kort information om föreningen och hur man blir medlem
och vidhängande förtryckt inbetalningskort har tagits fram och spritts i mer än 1000 exemplar.
Inför nästa verksamhetsår planeras ett motsvarande utskick med medlemsblad och jubileumstips till
dem som tog studenten för 25, 30 respektive 40 år sedan. Föreningen kommer särskilt att engagera
sig i arbetet att sätta upp en kommitté för fyrtioåringarna och bistå i arbetet att få fram deras
adresser.
Föreningen kommer att sponsra ett jubileum i skolan i augusti för gamla och nya Fo-elever
Föreningen kommer liksom i år att presentera sig för de elever som går ut skolan våren –04.

6. Löpande kontakt med medlemmarna

Föreningens medlemsblad har utgivits i två nummer, ett fyrsidigt inför hösten 2002 och ett sexsidigt
efter nyår 2003. Det sistnämnda trycktes i över tusen exemplar och spreds förutom till
medlemmarna även till andra intressenter, som skolans lärare, studentjubilarer och nuvarande
elever. Dessutom fanns information på föreningens hemsida tillgänglig via
www.blg.edu.stockholm.se

7. Stödet till skolan

Bland aktiviteterna under denna rubrik kan nämnas kontakten med avgångsklasserna, föreningens
stipendium och ,som redovisas på annan plats här i årsberättelsen.
Den xx feb. anordnades i samverkan mellan skolan och föreningen en s.k. karriärdag. Där
informerades eleverna om olika yrken och studievägar. Evenemanget var mycket uppskattat.
Samarbete har tagits upp med föräldraföreningen
För nästa verksamhetsår planeras att upprepa karriärdagen. Vidare kommer Blackebergs
gymnasiums råd, med rektor som ordförande och med representanter från det omgivande samhället,
universitetsvärlden, skolans personal, föräldraföreningen och vår förening att starta sin verksamhet.
8. Medlemsantal

Medlemsantalet i föreningen har under verksamhetsåret 20020701 – 20030630 ökat från 195 till
295 personer. Bakom dessa siffror döljer sig en stor och glädjande ökning av antalet
seniormedlemmar, nämligen 85 stycken. Samtidigt måste konstateras att vi allvarligt misslyckats
med rekryteringen av juniormedlemmar. Trots goda ambitioner och information i varje
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avgångsklass fick vi inga nya medlemmar i samband med årets avslutning. Det var uppföljningen
som brast.
9. Föreningens stipendier

Årsmötet den 23 september 2002 fattade beslut att stipendium skall gå till elev som gjort särskilda
insatser för sammanhållningen mellan eleverna och för arbetsförhållandena i skolan och att
stipendium på 2500 kr skulle utdelas 2003.
Styrelsen har fattat beslut enligt antagna riktlinjer och i samband med våravslutningen den 6 juni
2003 i skolan delade föreningens ordförande ut föreningens stipendium till Fredrik Höglund i
klass Nv2e, för betydelsefulla insatser i samband med musikalen vt. 2003

10. Årsredovisning

Resultaträkning
Föreningens intäkter av medlemsavgifter under verksamhetsåret 20020701 – 20030630 var 13
620,11. Ränteintäkterna var 2 012,16.
Intäkter totalt 15 632,27.
Utgifterna under det aktuella verksamhetsåret var 14 728,50
varav
Porto
5 837,00
Registersökning
4 305,00
Stipendium
2 500,00
Inbetalningskort
1 096,00
Årsavgift postgiro
310,00
Övrigt
680,50
Årets resultat är således 903,77
Balansräkning
Ingående balans per 20020701 är 55 073,04
Utgående balans per 20030630 är 63 156,81
Ökningen i tillgångar består av årets vinst på 903,77 samt betalda medlemsavgifter för det
kommande verksamhetsåret på 7 180,00
Saldon per 20030630 är
Kassa
1 883,00
Postgiro
10 709,86
Bank
50 563,95
Den detaljerade årsredovisningen finns tillgänglig hos skattmästaren.
Vi väntar förhoppningsfullt på föreningens ansökan om skattebefrielse som inlämnades tillsammans
med inkomstdeklarationen till RSV. Denna skattebefrielse skulle i så fall innebära att föreningen
kan tillgodoräkna sig alla ränteintäkter.
11. Stadgeändring
Styrelsen anser att det är särdeles värdefullt att skolans lärare finner anledning att engagera sig i
föreningen och föreslår därför att en särskild avgiftskategori med något reducerad avgift inrättas.
Det finns anledning att förvänta att skolan kommer att betala någon del av den sålunda reducerade
6

Årsberättelse Ga Blackebergare 2002-2003

Bilaga 1 till kallelse till årsmöte

avgiften, vilket då blir en uppskattad markering av skolledningens intresse för att möjliggöra ett
sådant engagemang.
Erfarenheten har visat att den tid under vilken junioravgift utgår behöver preciseras. Förslag härom
framläggs nu.
Förslag till stadgeändring framgår av bilaga till årsberättelsen.
11. Hemställan

Styrelsen föreslår att årsmötet
godkänner föreliggande årsberättelse och
fastställer årsredovisningen
Stockholm den augusti 2002
Styrelsen
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Förslag till stadgeändring
§ 10.

Ordinarie föreningsmöte skall hållas under september månad. Vid detta skall föreningen:
1.
…………………………………(oförändrat)
2.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
fastställa ordinarie föreningsavgift, läraravgift
fastställa ordinarie föreningsavgift och
och junioravgift, att gälla för verksamhetsåret
junioravgift, att gälla för verksamhetsåret som
som börjar närmast efter nästföljande årsskifte
börjar närmast efter nästföljande årsskifte,:
• Anm: Läraravgift betalas av lärare vid
skolan 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

3………………………………………(oförändrat)
Osv oförändrat

Bilaga B till årsredovisning
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Revisionsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
gällande verksamhetsperioden 2002-07-01 – 2003-06-30
Under verksamhetsperioden har 6 styrelsesammanträden hållits. Styrelsen har bestått av 10
ledamöter. Antalet medlemmar har ökat från 195 till 295 under perioden.
Verksamheten har varit inriktad på programverksamhet för att medlemmarna skall få möjlighet att
träffas. Vid 5 tillfällen har program ordnats. Föreningens vinprovarkurs har fortsatt haft träffar vid
några tillfällen. Medlemsbladet har utkommit med 2 nummer. Hemsidan, som nås via
www.blg.edu.stockholm.se, har så smått kommit i gång. Föreningens ambition, att skolan skall
kunna utnyttja medlemmarna som resurspersoner i undervisningen, har tidigare lett till att skolan
har fått föreläsare och underhållare till sin kulturdag, samt praktikplatser för elever. I år ledde det
till en s k karriärdag för avgångsklasserna, där f d Blackebergselever berättade och svarade på
frågor om sitt yrke. Föreningens stipendium för premiering av särskild insats för sammanhållningen
mellan eleverna och för arbetsförhållandena i skolan delades i år ut till Fredrik Höglund för insatser
i samband med skolans musikal 2003.
Två studentkullar (1958 och 1963) har haft jubileumsfester på skolan detta år, varvid föreningen har
bidragit med portokostnader för inbjudan, mot att föreningen får listor med adresser till eleverna i
dessa årskullar.
Föreningens ekonomi har varit i god ordning. Verksamhetsperiodens resultat är + 903,77 kr.
Föreningens tillgångar har därmed ökat till 63 156,81 kr inklusive 7 180 kr i medlemsavgifter för
nästa verksamhetsperiod.
Efter granskning av föreningens verksamhet föreslår jag, att styrelsen för år 2002/03 beviljas full
ansvarsfrihet.

Blackeberg 2003-08-18

Torleif Grindahl, revisor

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer
STYRELSE
KG Scherman ordförande, omval
Gunnar Ågren vice ordförande, omval
Claes af Sillén skattmästare, omval
Johan Högberg sekreterare, omval
Inger Hassler ledamot, omval
Ingemar Lindström ledamot, omval
Lena Rönnerfält ledamot, omval
Nils Stenberg ledamot, omval
Hans Wolf ledamot, nyval
Helena Woody ledamot, nyval
REVISORER
Theddo Rother-Schirren ordinarie, nyval
Annika de Agé suppleant, omval

För valberedningen
Theddo Rother-Schirren

…Bilaga 3 till kallelse till årsmöte

