Inbjudan till årsmöte
Program
för årsmöte i föreningen Gamla Blackebergare den 27 september 2005 i Blackebergs gymnasium
Årsmötet tar sin början klockan 18.30 med dagordning som följer nedan. I anslutning till årsmötet berättar
Tommy Söderberg, gammal Blackebergare, om sin tid som förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget.
Det blir öl och smörgås i anslutning till sammanträdet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, 3206,30 kr, skall föras i ny räkning
Revisionsberättelse, bilaga 2 till denna inbjudan
Ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 1 juli 2006-30 juni 2007. Styrelsens förslag är oförändrat 100
kr för fullbetalande och 20 kr för juniorer.
Föreningens stipendium. Styrelsen föreslår att stipendium skall utgå även 2006 med 5000 kronor enligt
oförändrade riktlinjer, som framgår i årsberättelsen, par 7.
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 2005
Styrelsen

Årsberättelse Ga Blackebergare 2003-2004
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Bilaga 1 till
inbjudan till
årsmöte

ÅRSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN GAMLA BLACKEBERGARE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 1 juli 2004- 30 juni 2005
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 21 sep. 2004
Till styrelse och övriga funktionärer för 2004/2005 utsågs:
Adress

Kärrgränd 60

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
landet: 0525 22 068
115 30 Stockholm
08-30 76 03
073-571 06 71
landet:501 572 90
168 50 Bromma
08 17 94 90
070-521 36 15
162 46 Vällingby
08-760 74 84

Sturegatan 18

114 36 Stockholm

Kungsholms strand
155
Roslinvägen 72

KG Scherman
ordförande

Thaliavägen 88

Gunnar Ågren
vice ordförande

Götgatan 83 E

Johan Högberg
Sekreterare

Artillerigatan 85

Claes af Sillén
skattmästare
Inger Hassler,
redaktör
Lena Rönnerfält
ledamot
Nils Stenberg
ledamot
Hans Wolf,
chefredaktör
Helena Woody,
ledamot

Molinvägen 18

E-Mail
kg.scherman@swipnet.se

gunnar.agren@fhi.se

johan_hogberg@telia.com

claes.afsillen@telia.com
ingerhassler@hotmail.com
lena.ronnerfalt@ptj.se

112 48 Stockholm

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

Helena.woody@svt.se

Rektor Bengt
Palmlöf adjungerad

Blackebergs gymn.
Wergelandsg. 16-24

168 48 Bromma

Ingemar Lindström
Adjungerad webansvarig

Björnssonsgatan
1564tr lgh3

168 44 Bromma

08 784 60 60 arb.
bost. 08-27 34 54
0708/84 80 60
08 508 38 605 arb.
fax 08-508 38 620
0704-22 80 67
bost. 89 20 10
08-6871199
0708-53 51 56

Theddo RotherSchirren, ordinarie
Annika de Agé
suppleant

Frislandsvägen 16

Torleif Grindahl
ordinarie
Camilla Isaksson

bengt.palmlof@utbildning.sto
ckholm.se

ingemarl@kth.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

Marsvägen 49

177 61 Järfälla

caissa@jfog.net

0702 57 80 63
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3 Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2004/2005 haft 6 sammanträden. Arbetet har bedrivits i fyra grupper, nämligen:
• Programverksamhet
• Rekrytering och stöd för jubileer
• Löpande kontakt med medlemmarna
• Samverkan med skolan
I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker.

3. Programverksamhet
Under verksamhetsåret har ett stort antal medlemsaktiviteter anordnats. Här förtjänar nämnas:
• I samband med årsmötet hade vi bjudit in Håkan Blomkvist som är historiker vid
Södertörns högskola och uppvuxen i Blackeberg. Håkan berättade engagerat och
medryckande om Blackebergs historia. Han delgav oss också interiörer
ur John Ajvide Lindqvists bok ”Låt den rätte komma in”, som handlar om vampyrer
i Blackeberg. Miljöskildringen gör boken läsvärd.
• I september genomfördes Gamla Blackebergares första golfmästerskap på Troxhammars GK.
Nio personer deltog i tävlingen och segrade gjorde Tommy Modén som är lärare på skolan.

• I oktober besökte Anders Andrén, student -58, skolan och berättade om sin levnadsbana.
Språkintresset förde honom ut i världen i arbete för svensk industri. Han hade också
under sina resor lyckats pricka in inte mindre än åtta VM-finaler i fotboll. Anders genomgick
arméns tolkskola och lade därmed en god grund i ryska. Efter civilekonomutbildning
hamnade han på Electrolux, där han bl.a. var vd för bolagets Beneluxregion för att sedan
hamna i Paris under många år som ordförande för Electrolux i Frankrike. Särskilt intressant
i Anders berättelse om de många VM-resorna var hans iakttagelser av hur publiken skiljer
sig åt världen runt, med t.ex. familjefest bland de hundratusen som såg finalen mellan Argentina
och Västtyskland 1986 i Mexiko City.
• Senare i oktober ordnade Bertil Rolf, student -61 och aktiv i ledningen för Jazzklubb Fasching,
ett välbesökt och mycket uppskattad besök på Fasching. Vi fick en introduktion till kvällens
konsert med Ludvig Berghe trio, varefter vi avnjöt musiken tillsammans med god mat och dryck.
• En kväll i november besökte vi Nobelmuseet i Börshuset med en guidad visning. Intressanta
föremål och dokument med anknytning till ett stort antal Nobelpristagare finns utställda. Porträtt
med samtliga pristagare visas på ett finurligt sätt med hjälp av en cirkulerande anordning i taket
som kan liknas vid en linbana.
• Vårterminens första aktivitet var visning av Kungl. Operan. En synnerligen trevlig och inspirerande
guide berättade operahistoria allt från Gustav III och framåt. Därefter följde rundvandring i huset,
bakom och under scenen, i salong och guldfoajé samt den kungliga salongen.
• Per Haukaas, student -62, tog oss med på en byggnadshistorisk vandring genom Blackeberg och
Södra Ängby en söndag i april. Per berättade mycket trevligt och inspirerat om byggnader och
utsmyckning samt egna minnen och upplevelser från sin uppväxt i Blackeberg.
• Jan Helger, student -58 och nyligen pensionerad flygledare, ordnade ett exklusivt besök för Gamla
Blackebergare i flygledartornet på Arlanda i maj. Vi kände oss utvalda, eftersom tornet inte visas
för allmänheten, och fick efter en intressant introduktion om flygtrafikledningens organisation bege
oss upp i det höga tornet och studera hur personalen arbetar samt njuta av en hänförande utsikt.
• Den populära aktiviteten vinprovning har fortsatt med samma höga intensitet i två olika grupper.
Till hösten 2005 planeras bl.a
Golftävling den 27 september på Salems golfklubb, med Göran Folke, student –60, som arrangör.
Årsmöte den 27 september då Tommy Söderberg, gammal Blackebergare, berättar om sin tid som ledare
för det svenska fotbollslandslaget
Vandring i vacker Mälarnatur med start vid Riddersvik den 8 oktober
Besök på Hallwylska museet med visning den 15 november
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Musikprogram på Jazzklubb Fasching den 25 november
Vinprovning
Styrelsen noterar att ytterligare motsvarande aktiviteter är mycket välkomna

4. Rekrytering och stöd för jubileer
Fortsatta insatser har gjorts för att berätta om föreningens existens och om möjligheten att bli medlem. Insatser som
har gjorts av kommunikationsgruppen med hemsida och medlemsblad har haft stor betydelse.
Alla i studentavgångsklasserna -75 , –80 och -95 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 –65 har genom sin givna representant från årskullen, rektor Bengt Palmlöf, bildat en festkommitté som
kommit långt i sina planer för ett 40-års jubileum som skall genomföras i oktober 2005. Likaså har 10-årsjubilarerna
tänkt sig förlägga sitt jubileum till efter sommaren.
Elever som tog studenten –66 har redan visat intresse att få fram adresslistor inför ett eventuellt jubileum 2006..
Ingemar Lindström har besökt årets avgångsklasser och informerat om föreningens existens och ambitioner. Föreningen
fick härigenom 29 nya juniormedlemmar.
Inför nästa verksamhetsår planeras ett utskick med medlemsblad och jubileumstips till dem som tog studenten för 10,
25, 30 och 40 år sedan.
Föreningen kommer liksom i år att presentera sig för de elever som går ut skolan våren –06.

5. Löpande kontakt med medlemmarna
Föreningens medlemsblad har under verksamhetsåret givits ut i två åttasidiga nummer, ett i mer än 700 exemplar inför
hösten 2004 och det andra i cirka 1300 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.

6. Samverkan med skolan
Samverkan med skolan fortsätter att vara en högt prioriterad aktivitet och skolledningens stora intresse och verksamma
stöd för föreningen är mycket värdefull.
Bland aktiviteterna under denna rubrik kan nämnas kontakten med avgångsklasserna och föreningens stipendium , som
redovisas på annan plats här i årsberättelsen.
För nästa verksamhetsår kommer många projekt att diskuteras med den nya skolledningen. Det gäller t.ex.
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, som angavs redan i förra årets
årsberättelse, att omorganiseras. Vi ser med stort intresse fram emot vad som till slut kommer att bli resultatet av dessa
diskussioner.

7.

Medlemsantal

Medlemsantalet i föreningen har under verksamhetsåret 20040701 – 20050630 ökat till 342 personer. Bakom dessa
siffror döljer sig en stor och glädjande ökning av antalet juniormedlemmar, nämligen 83 stycken för 2004 och 29
stycken för 2005.

8.

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. Årsmötet den 21 september 2004 fattade beslut om att stipendium skall utgå under 2005 med 5000 kr enligt i
övrigt oförändrade riktlinjer.
Styrelsen har fattat beslut enligt antagna riktlinjer och i samband med våravslutningen den 10 juni 2005 i skolan delade
föreningens ordförande ut föreningens stipendium till Cecilia Grinndal i klass NV3B, med motiveringen för
kreativitet, smittande glädje och entusiasm vid ledning av onsdagsaktiviteter i skolan under läsåret 2004 – 2005.

9.

Årsredovisning

Resultaträkning
Föreningens intäkter av medlemsavgifter under verksamhetsåret 20040701 – 20050630 var 19460,00. Ränteintäkterna
var 74,00.
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Intäkter totalt 19 534,00.
Utgifterna under det aktuella verksamhetsåret var 16 327,70
varav
Porto
Adressökning
Stipendium
Kontorsmateriel
Årsavgift postgiro
Övrigt

5 071,20
4 636,00
5 000,00
605,00
310,00
705,50

Årets resultat är således 3 206,30
Balansräkning
Ingående balans per 20040701 är 68 813,99
Utgående balans per 20050630 är 73 160,29
Ökningen i tillgångar består av årets vinst på 3206,30 samt betalda medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
på 1140,00.
Saldon per 20050630 är
Kassa
3 860,00
Postgiro
17 536,54
Bank
51 098,95
SUMMA
72 495,49
Den detaljerade årsredovisningen finns tillgänglig hos skattmästaren.
10. Hemställan
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och fastställer årsredovisningen.
Stockholm den 25 augusti 2005
Styrelsen
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Revisionsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
gällande verksamhetsperioden 2004-07-01 – 2005-06-30
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 föreningens ordinarie revisor får jag därför föreslå att styrelsen för år 2004/05
beviljas full ansvarsfrihet.

Bromma 2005-07-18
Theddo Rother-Schirren
av årsmötet utsedd revisor

Valberedningens förslag
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Förslag till styrelse och övriga funktionärer
STYRELSE
KG Scherman ordförande, omval
Per Haukaas vice ordförande nyval
Claes af Sillén skattmästare, omval
Johan Högberg sekreterare, omval
Jannecke Schulman ledamot, nyval
Lena Rönnerfält ledamot, omval
Nils Stenberg ledamot, omval
Hans Wolf ledamot, omval
Helena Woody ledamot, omval
REVISORER
Theddo Rother-Schirren ordinarie, omval
Annika de Agé suppleant, omval

Sedan den av årsmötet utsedde sammankallande i valberedningen av hälsoskäl tvingats avstå
från medverkan har arbetet med att ta fram föreliggande förslag samordnats av Bengt Palmlöv

