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Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
för verksamhetsåret 1 juli 2008- 30 juni 2009

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 25 september.

Styrelse
Lennart Walles, ordförande Omval
Peter Hellström, vice ordförande Omval
Lennart Holmqvist, skattmästare Omval
Kerstin Eliasson, programaktiviteter. Omval
Gunnar Jerrestam, programaktiviteter Omval
Lena Rönnerfält, jubiléer, medlemskrekrytering Omval
Nils Stenberg, programaktiviteter Omval
Hans Wolf, redaktör Omval
Mats Leander, adjungerad kontakt med skolan Omval

Revisorer
Theddo Rother-Schirren, ordinarie Omval
Annika de Agé, suppleant Omval

Valberedning
Bengt Palmlöf, sammankallande Omval
Torleif Grindahl Omval
Göran Blänning Omval
Magnus Emilsson Omval

Adresser och övriga kontaktuppgifter i Bilaga 1



Årsberättelse Gamla Blackebergare 2008-2009                                                                        

3. Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2008/2009 haft sex sammanträden. Arbetet har bedrivits inom 
fyra områden nämligen:

• Programverksamhet 
• Rekrytering och stöd för jubileer 
• Löpande kontakt med medlemmarna
• Samverkan med skolan

I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker.

Programverksamhet
Under verksamhetsåret har ett stort antal medlemsaktiviteter anordnats.
 Åtta program har genomförts:

• årsmötet 2009
• golfmästerskap 
•  vårens musikal ”Hair” i skolan. 
• Pelle Holmberg höll svampkväll med smakprov
• Stockholms konserthus besågs vilket följdes av konsert med Peter Mattei
• studiebesök gjordes på SVT
• Lennart Rydberg föreläste om Stockholms ångbåtstrafik och tog oss med på utfärd 

med ”Storskär”. 

Flertalet program fick stor anslutning. Undantaget var Solvallakvällen som fick inställas. 

För hösten 2009 planeras
• Golfmästerskap
• Årsmöte
• Jubileumsfest den 3 oktober
• Stadsvandring i Blackeberg och Södra Ängby
• Rundvandring i Berwaldhallen med åtföljande konsert med Radiosymfonikerna under 

ledning av Daniel Harding. 
 

Rekrytering och stöd för jubiléer
Fortsatta insatser har gjort för att informera om föreningens existens och för att bredda 
åldersrepresentationen bland medlemmarna. 

Föreningen har - liksom under tidigare år – genom hemsidan och medlemsbladet berättat om sin 
verksamhet och om möjligheten att bli medlem. Likaså har information om hur man kan ordna 
egna jubiléer och erbjudande om adresslistor skickats till flera avgångsklasser tillsammans med 
medlemsbladet.

Inför det stundande 60-årsjubiléet har representanter från både skolan och föreningen bildat en 
samverkansgrupp som tillsammans med styrelsen arbetat med föreningens deltagande i skolans 
jubileumsvecka 28 september- 4 oktober. Jubileumsveckan avslutas lördagen 3 oktober med  
Föreningen Gamla Blackebergares  festmiddag i skolan.

Löpande kontakt med medlemmarna
Medlemsbladet har utkommit med två nummer tryckta i 1200 exemplar vardera, med distribution 
även till skolans avgångsklasser 2007 och 2008. Det har också uppsatts på föreningens anslagstavla 
i skolan i färgversion. 
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Uppdateringen av föreningens hemsida har fortsatt så att till exempel föreningens nya 
julstipendium kunde få särskild och tidig publicitet där. Det historiska bildmaterialet på 
webbplatsen har utökats ytterligare. I genomsnitt har hemsidan haft 40 besökare per dag.

Samverkan med skolan
Samverkan med skolan är en viktig del av föreningsarbetet. Under året har ordförande
haft regelbundna kontakter med såväl elever som skolledning.

Föreningen försöker på olika sätt stödja och stimulera skolans elevsociala verksamheter
Vid möten med eleverna har vi försökt bidra med idéer om gemensamma utvecklings-
områden. Vi har också utarbetat strategier för att fördjupa samarbetet mellan föreningen och 
skolan. Frågor som ständigt står i fokus vid våra möten är naturligtvis mentorskap och 
yrkesvägledning. Föreningens ekonomi är god ger utrymme för en fortsatt utdelning av ett 
julstipendium. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att även detta år utdela ett stipendium på 
3.000 kr till den elev som vinner årets uppsatstävling.

Styrelsen kommer i god tid att offentliggöra ämnet för år 2009.

Föreningens stipendier
Årsmötet i september 2008 fattade beslut om oförändrad storlek på föreningens stipendium som 
delas ut till elev som gjort särskilda insatser för sammanhållningen mellan eleverna. Det innebär 
totalt 5.000kr.

Styrelsen har fattat beslut enligt antagna riktlinjer och i samband med våravslutningen 2009 i 
skolan delade föreningens vice ordförande ut föreningens stipendium att delas lika mellan Clara 
Bisander och Sofia Englundh belönas för sina insatser i samband med skolans onsdagsaktiviteter. I 
motiveringen sägs: ”För särskilda insatser för sammanhållningen mellan eleverna och 
arbetsförhållandena i skolan”.

Sedan några år tillbaka har medlemmarna haft möjlighet att betala in till en särskild stipendiefond. 
Under året har ett extra stipendium delats ut för första gången efter beslut på årsmötet 2008. Under 
hösten utlystes en uppsatstävling på temat ”En skola för alla – problem och möjligheter”.  Mikaela 
Jaconelli fick stipendiet för sin uppsats på temat en gymnasieskola för alla. Motiveringen löd: ”För 
en engagerad, välskriven och personlig skildring av dagens skola och en dröm om en integrerad 
framtidsskola”. Utdelningen skedde i samband med julavslutningen 2008.

4. Medlemsantal
Antalet medlemmar steg till 368 vid verksamhetsårets utgång från 352 året innan.
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5. Årsredovisning

Resultaträkning

Föreningens intäkter av medlemsavgifter under verksamhetsåret 20080701 – 20090630 var 
26.240 kronor. Ränteintäkterna var 1.080 kronor.                 Intäkter totalt 27.320 kronor.

Föreningens utgifter under det aktuella verksamhetsåret var 23.212,50 kronor enligt 
följande:

År 08/09   År 07/08
Tryckning av medlemstidningen 4.225 11.300
Portokostnader 8.859 8.352,40
Kostnad för adressökning av jubilarer  0 3.988
Stipendium 5.000 5.000
Underskott i programaktiviteter 1.690 1.988
Kostnader för plusgiro 451,50 404,50
Kostnad för webbhotell   510 622,50
Inköp av ”blackebergskuvert” 900 1.400
Inköp av etikettpapper, bläckpatroner, stämplar m.m. 1.054 1.103
Inköp av USB-minne          0       299    
Inköp av ”avtackningsblommor”  523 600
Kostnad för förtäring vid styrelsemöten 0 216      

Årets resultat således 4.107,50 kronor.

Summan av frivilliga stipendiebidrag var vid verksamhetsårets ingång 4.550 kronor. Under året har 
det inkommit 1.375 kronor samt utbetalats 3.000 kronor till en stipendiat. Vid verksamhetsårets 
slut finns följaktligen 2.925 kronor kvar.

Balansräkning
Ingående balans per 20080701 är 78.089,29 kronor.

Utgående balans per 20090630 är 80.571,79 kronor.

Saldon är                      per 20080701                  per 20090630

Plusgiro                              25.555,34                        26.957,84
SHB                                    52.533,95                        53.613,95
Summa                                78.089,29                        80.571,79

Den detaljerade årsredovisningen finns tillgänglig på årsmötet.

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

Stockholm september 2009

Styrelsen
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Kontaktuppgifter till styrelse och valberedning

Adress Postadress Tfn e-mail

STYRELSE
Lennart Walles
ordförande

08 742 2092 0739 
21 86 41

lennart.walles@yahoo.se

Peter Hellström
vice ordförande

Gösta Tamms väg 
36

191 33 Sollentuna 08 35 06 43
0706 77 63 12

hellstrom.nilsson@telia.com

Lennart Holmqvist
skattmästare

Vattenmåravägen 
14

194 64 Upplands 
Väsby

08 590 330 51
0705 27 10 31

lennartholmqvist@spray.se

Kerstin Eliasson. 
programaktiviteter

Backlöksv. 115 16577 HÄSSELBY 08 38 10 72 070 
3663928

kerstin_eliasson@tele2.se

Gunnar Jerrestam,
programaktiviteter

Backlurav. 24 16577 HÄSSELBY 08 38 32 41 jerrestam@glocalnet.net

Lena Rönnerfält, 
jubiléer

Sturegatan 18 114 36 Stockholm 08 661 25 91,
070 363 25 91

lena.ronnerfalt@telia.com

Nils Stenberg,
programaktiviteter

Kungsholms strand 
155

112 48 Stockholm 08 34 84 12

Hans Wolf,
chefredaktör

Roslinvägen 72 168 51 Bromma 08 37 09 41 08370941@telia.com

Mats Leander
adjungerad kontakt 
med skolan

Renstigen 6 163 54 Spånga 08 761 41 51
0733 78 77 13

mats.leander@utbildning.stock
holm.se

VALBEREDNING
Bengt Palmlöf,
sammankallande

Thorilds plans
gymnasium
Drottningholmsv 82

112 42 Stockholm 08 508 43 502 arb.
0704 22 80 67
bost. 89 20 10

bengt.palmlof@utbildning.stoc
kholm.se

Torleif Grindahl Hemslöjdsvägen 8 167 31 Bromma 08 26 71 35 torleif.grindahl@telia.com
Göran Blänning Neptunistigen 29 165 71 Hässelby 08-38 04 47

0708-88 04 47
Magnus Emilsson Hannebergsgatan 

16, 2tr
171 68 Solna 08 560 21 101

mailto:jerrestam@glocalnet.net
http://www.gamlablackebergare.se/src/compose.php?send_to=kerstin_eliasson@tele2.se

