INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

Program
för årsmöte i föreningen Gamla Blackebergare den 21 september 2004 i Blackebergs Gymnasium

Årsmötet tar sin början klockan 18.30 med dagordning som följer nedan. I anslutning till
årsmötet berättar Håkan Blomqvist, historiker vid Södertörns högskola, uppvuxen i
Blackeberg, om Blackeberg
Det blir öl och smörgås i anslutning till sammanträdet.
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•
•
•
•
•
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•
•

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; 12137,18 kr skall föras i ny räkning
Revisionsberättelse, bilaga 2 till denna inbjudan
Ansvarsfrihet för styrelsen
Stadgeändring, styrelsens förslag är att den särskilda avgiftskategorin för lärare avskaffas. Förslaget
framgår av bil .A till årsberättelsen Styrelsen föreslår också att ändringen träder i kraft omedelbart.
Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 1 juli 2005-30 juni 2006. Styrelsens förslag är oförändrat 100
kr för fullbetalande och 20 kr för juniorer.
Föreningens stipendium. Styrelsen föreslår att stipendium skall utgå även 2005 med en höjning av
stipendiesumman till 3000 kronor enligt oförändrade riktlinjer, som framgår i årsberättelsen, par. 9.
Val av styrelse, ledamöter av övriga organ, revisor och revisorsuppleant, valberedningens förslag se bilaga 3
till denna inbjudan.
Utseende av valberedning
Diskussion om föreningens verksamhetsinriktning
Övriga frågor

Bromma i augusti 2004
Styrelsen
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN GAMLA BLACKEBERGARE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 1 juli 2003- 30 juni 2004
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. 2003
Till styrelse och övriga funktionärer för 2003/2004 utsågs:
Adress

Postadress
Tfn
STYRELSE
167 75 Bromma
08 25 13 41
070 543 50 70
fax 08-25 03 49
landet 0498 48 30 31
116 62 Stockholm
08-640 22 54,
arb 08 566 135 01
070-304 56 61
115 30 Stockholm
08-30 76 03
073-571 06 71
landet 08-501 57290
168 50 Bromma
08 17 94 90
070-521 36 15
162 46 Vällingby
08-760 74 84

E-Mail

ingerhassler@hotmail.com
ingemarl@kth.se

KG Scherman
ordförande

Thaliavägen 88

Gunnar Ågren
vice ordförande

Götgatan 83 E

Johan Högberg
Sekreterare

Artillerigatan 85

Claes af Sillén
skattmästare
Inger Hassler,
redaktör
Ingemar Lindström
Web-ansvarig
Lena Rönnerfält

Molinvägen 18

Björnssonsgatan
1564tr lgh3
Sturegatan 18

168 44 Bromma

Nils Stenberg
ledamot
Hans Wolf,
chefredaktör
Helena Woody,
ledamot

Kungsholms strand
155
Roslinvägen 72

112 48 Stockholm

08-6871199
0708-53 51 56
08-661 25 91,
070-363 25 91
08 34 84 12

168 51 Bromma

08-37 09 41

08370941@telia.com

Blomgatan 6

169 60 Solna

08-784 60 60 arb.
bost. 08-27 34 54

helena.woody@svt.se

Theddo RotherSchirren, ordinarie
Annika de Agé
suppleant

Frislandsvägen 16

Torleif Grindahl
ordinarie
Camilla Isaksson

Kärrgränd 60

114 36 Stockholm

kg.scherman@swipnet.se

gunnar.agren@fhi.se

johan_hogberg@telia.com

claes.afsillen@telia.com

lena.ronnerfalt@ptj.se

Skördevägen 3

REVISORER
168 55 Bromma
08 37 18 06
arb. 08 17 93 30
178 35 Ekerö
08 560 316 37

advokat.rotherschirren@telia.com
gunage@hotmail.com

Hemslöjdsvägen 8

VALBEREDNING
167 31 Bromma
08 26 71 35

torleif.grindahl@telia.com

Magnusvägen 3A

117 31 Järfälla

camillaisaksson@hotmail.com

070/ 408 94 63

Styrelsen har till sig adjungerat skolans rektor Bengt Palmlöf.

3. Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2003/2004 haft 8 sammanträden. Arbetet har bedrivits i fyra grupper nämligen:
• Programverksamhet
• Rekrytering och stöd för jubileer
• Löpande kontakt med medlemmarna
• Stödet till skolan
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I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker.

4. Programverksamhet
Under verksamhetsåret har ett stort antal medlemsaktiviteter anordnats. Här förtjänar nämnas:
• I samband med årsmötet hade vi bjudit in 2003 års stipendiat, Fredrik Höglund,
som berättade om sitt musikintresse. Detta tar sig uttryck bl.a. i att han sjunger i
tre körer och spelar gitarr. Fredrik berättade bl.a. att han valt naturvetenskaplig
linje för sina gymnasiestudier, där han räknar med att både få en bra och användbar utbildning och samtidigt ha roligt. Lärarbanan nämnde Fredrik som ett
tänkbart yrkesval.
• I november genomförde vi en mycket uppskattad musikkväll med Janne Schaffer.
Efter sin studentexamen i skolan läste Janne vidare på universitetet och tog en fil.
kand. inom samhällsvetenskaperna. Men det starka musikintresset, väl utvecklat
redan under skoltiden, tog överhanden och Janne kom att uppleva en musikaliskt
mycket händelserik tid. Han spelade med flera olika grupper och samarbetade med
t.ex. Björn Skifs, Cornelis Vreesvijk, Ted Gärdestad och ABBA. 1973 kom Jannes
första soloplatta och han bestämde sig nu för att satsa på att skapa sin egen musik.
Samarbete med Björn J:son Lindh och lansering på den internationella skivmarknaden
följde. Detta ledde till erbjudande att medverka vid Montreux Jazz Festival och
inspelning av ett dubbelalbum med stor internationell framgång. Så har det fortsatt
både i Sverige och internationellt. Janne har turnerat, skrivit musik och texter, producerat skivor, deltagit i konserter. Det blev en mycket inspirerad kväll för oss som var
med, där Janne med rikliga ljudillustrationer berättade om sitt händelserika musikerliv.
• Vårterminens första aktivitet blev ett besök bakom kulisserna på Dramaten. Vi fick en
intressant guidning och en inblick i allt arbete som pågår bakom och under scenen, i
kostymateljé och hos scenograf för att göra det möjligt för oss som åskådare att avnjuta
föreställningarna på Dramatens stora scen. Vi avslutade med en trevligt arrangerad och
välsmakande supé i Dramatens restaurang.
• Skolans elever under ledning av musikläraren Mats Hillmo brukar varje år sätta upp en
musikal. I år hade man tagit sig an Shakespeares Romeo och Julia. Lätt omtolkat till
musikalformat och med smittande spelglädje framfördes detta klassiska kärleksdrama av
eleverna i ensemblen under några kvällar en vecka i april. För våra medlemmar hade
platser reserverats under en av dagarna.
• I början av maj fick vi uppleva en trivsam tur med abonnerad spårvagn till Djurgården.
Torleif Grindahl, gammal blackebergare och lärare i skolan, är aktiv i föreningen som
driver spårvägslinjen och var den som tjänstgjorde som kvällens förare. Ett drygt tjugotal av
föreningens medlemmar hade hörsammat inbjudan och kunde i den specialinredda
vagnen avnjuta färden ut till Djurgården under intagande av sallad och vin och trevlig
guidning av Per Haukaas, som bl.a. berättade om Strandvägshusens historia.
• Den populära aktiviteten vinprovning har fortsatt med samma höga intensitet i två olika
grupper.
• Det har gjorts förberedelser för att genomföra ett föreningsmästerskap i golf under hösten
2004. Detta kommer att genomföras den 7 september enligt vad som framgår nedan.

Till hösten 2003 planeras bl.a.
Årsmöte den 21 september då Håkan Blomqvist berättar om Blackeberg
Anders Andrén, student –58, berättar den 5 oktober om sitt liv som utlandssvensk och verksam i ett svenskt
exportföretag samt om upplevelser från åtta VM-finaler i fotboll
Musikprogram på Jazzklubb Fasching den 29 oktober med Ludvig Berghe trio
Besök på Nobelmuseet den 30 november med guidad visning av den ordinarie utställningen och möjlighet att
därutöver se pågående Hemingwayutställning. Avgiften per deltagare blir 70 kr för entré och visning.
Vinprovning
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Golfmästerskap den 7 september på Troxhammar GK, med Bengt Palmlöf, student –65 och skolans rektor, som
arrangör.

Styrelsen noterar att ytterligare motsvarande aktiviteter är mycket välkomna

5. Rekrytering och stöd för jubileer
Fortsatta 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 haft stor betydelse.
Alla i studentavgångsklasserna –64, -74 och –79 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.
Studentkullen –64 ordnade ett mycket uppskattat jubileum i skolan lördagen den 24 april där 75 gamla elever och 7
inbjudna lärare och även representanter för vår förening inledde festkvällen med mingel i ljushallen och fortsatte med
cateringbuffetmiddag i matsalen. Senare på kvällen visades även gamla filmer som tidigare elever tagit i skolan.
Föreningen fick 31 nya medlemmar.
Ingemar Lindström har besökt årets avgångsklasser och informerat om föreningens existens och ambitioner. Ingemar
var mycket framgångsrik och föreningen fick 75 nya juniormedlemmar.
Inför nästa verksamhetsår planeras ett utskick med medlemsblad och jubileumstips till dem som tog studenten för 25,
30 respektive 40 år sedan. Bengt Palmlöf tillhör årskurs –65 och kommer att engagera sig för att det skall bli ett bra
jubileum.
Föreningen kommer liksom i år att presentera sig för de elever som går ut skolan våren –05.

6. Löpande kontakt med medlemmarna
Föreningens medlemsblad har under verksamhetsåret givits ut i två åttasidiga nummer, ett i mer än 1100 exemplar inför
hösten 2003 och det andra i cirka 700 exemplar i januari 2004. Medlemsbladen spreds förutom till medlemmarna även
till andra grupper, till exempel studentjubilarer och skolans lärare och elever.
Information om föreningen finns dessutom via länk från skolans hemsida, som nås på www.blg.edu.stockholm.se.

7. Stödet till skolan
Bland aktiviteterna under denna rubrik kan nämnas kontakten med avgångsklasserna och föreningens stipendium , som
redovisas på annan plats här i årsberättelsen.
I februari anordnades i samverkan mellan skolan och föreningen en s.k. karriärdag. Där informerades eleverna om olika
yrken och studievägar. Evenemanget var mycket uppskattat. Från föreningen medverkade bl.a. Mats Hult, Ingemar
Lindström, Helena Woody, Kerstin Nilsson, Theddo Rother-Schirren och KG Scherman.
För nästa verksamhetsår planeras att upprepa karriärdagen. Många andra projekt kommer också att diskuteras såsom
möjligheterna att medverka i yrkesvägledning, medverkan vid anskaffande av praktikplatser osv. Det nyss inrättade
Blackebergs gymnasiums råd, med rektor som ordförande och med representanter från det omgivande samhället,
universitetsvärlden, skolans personal, föräldraföreningen och vår förening kommer att omorganiseras.

8. Medlemsantal
Medlemsantalet i föreningen har under verksamhetsåret 20030701 – 20040630 ökat till 319 personer. Bakom dessa
siffror döljer sig en stor och glädjande ökning av antalet juniormedlemmar efter en mycket framgångsrik
rekryteringsdrive . Medlemstillskottet från elevårgång 2004 är 84 stycken. Totalt antal juniorer är 111 stycken varav
följer att antal seniormedlemmar är 208. Även att rekrytera nya medlemmar via utskick till jubilerande årskurser har
visat sig vara framgångsrikt.

9. Föreningens stipendium
Årsmötet den 23 september 2003 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
2004.
Styrelsen har fattat beslut enligt antagna riktlinjer och i samband med våravslutningen den 8 juni 2004 i skolan delade
föreningens ordförande ut föreningens stipendium till Emelie Blom och Märtha Byfors, båda i klass Sp3c, som alltså
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delade på stipendiet, med motiveringen att Emilie och Märta har under sina år på skolan betytt mycket för det
sociala livet. De har bl. a. skött om och arrangerat ett antal fester på skolan.

10. Årsredovisning
Resultaträkning
Föreningens intäkter av medlemsavgifter under verksamhetsåret 20030701 – 20040630 var 24120,00. Ränteintäkterna
var 466,18.
Intäkter totalt 24480,00.
Utgifterna under det aktuella verksamhetsåret var 12809.00
varav
Porto
4 430,00
Registersökning
3 547,00
Stipendium
2 500,00
Inbetalningskort
585,00
Garanti forskardag
600,00
Årsavgift postgiro
310,00
Övrigt
837,00
Årets resultat är således 12 137,18
Balansräkning
Ingående balans per 20030701 är 63 156,81
Utgående balans per 20040630 är 68 813,99
Ökningen i tillgångar består av årets vinst på 12137,18 minskat med skillnaden i förbetalda medlemsavgifter för detta
och förra verksamhetsåret, 6480,00.
Saldon per 20040630 är
Kassa
3 245,00
Postgiro
14 174,04
Bank
51 024,95
SUMMA
68 443,99
Den detaljerade årsredovisningen finns tillgänglig hos skattmästaren.

11. Stadgeändring
Styrelsen har funnit att den särskilda avgiftskategorin för lärare inte fyller sitt syfte och föreslår att den avskaffas.
Förslag till stadgeändring framgår av bilaga A till årsberättelsen.

11. Hemställan
Styrelsen föreslår att årsmötet
godkänner föreliggande årsberättelse och
fastställer årsredovisningen
Stockholm den 24 augusti 2004
Styrelsen
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Förslag till stadgeändring
§ 10.

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

Anm: 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 A till årsredovisning
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Revisionsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
gällande verksamhetsperioden 2003-07-01 – 2004-06-30
Jag har i egenskap av revisor tagit del av föreningens verksamhet genom fortlöpande kontakter med
medlemmar och styrelse och genom styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse. Jag har vidare
gått igenom föreningens bokföring och härvid kontrollerat bokföringsposter och verifikationer samt
i övrigt hur bokföring och medelshantering är organiserad.
Efter genomförd granskning kan jag göra det uttalandet att enligt min uppfattning har styrelsen
fullgjort sitt uppdrag väl. Föreningens ekonomi är i god ordning och verksamheten ligger väl i linje
med föreningens syfte och stadgar.
I egenskap av föreningen ordinarie revisor får jag därför föreslå att styrelsen för år 2003/04 beviljas
full ansvarsfrihet.

Bromma 2004-08-11

Theddo Rother-Schirren
revisor

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer
STYRELSE
KG Scherman 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, omval
Helena Woody ledamot, omval
Gunnar Ågren ledamot, omval
v. ordförande vakant
REVISORER
Theddo Rother-Schirren ordinarie, omval
Annika de Agé suppleant, omval
För valberedningen
Torleif Grindahl

…Bilaga 3 till kallelse till årsmöte

