
 

 
Föreningen Gamla Blackebergare  
 

Protokoll från föreningen Gamla Blackebergares årsmöte i 

Blackebergs gymnasium den 15 mars 2012  

 
1 Mötets öppnande  
Föreningens vice ordförande Bengt Palmlöf öppnande mötet och hälsade alla varmt välkomna. 
Årsmötet inleddes med minnestal och en tyst minut för den bortgångne föreningsmedlemmen och 
styrelseledamoten Nils Stenberg. 

 
2 Mötets behöriga sammankallande  
Kallelse till årsmötet befanns vara stadgeenligt utsänd.  
 

3 Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet  
Till ordförande för mötet utsågs Bengt Palmlöf och till sekreterare Anne Marie Poignant. Att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Johan Högberg och Helena Woody. 
  

4 Årsberättelse och årsredovisning  
Årsberättelsen, som också delades ut vid mötet, föredrogs muntligt av styrelseledamöterna:  
 
Kerstin Eliasson och Marianne Berggren berättade om programverksamheten som genomförts, 
Lennart Holmqvist redogjorde för styrelsens arbete med rekrytering. Hans Wolf informerade om 
kommunikation till medlemmarna, och styrelsen påpekade vikten av att medlemmarnas e-
postadresser är aktuella. Ett stort tack riktades till Jannecke Schulman som svarar för föreningens 
webb-plats. Vidare talade Bengt Palmlöf om samverkan med skolan. 
 
I samband med julavslutningen delades föreningens stipendium i uppsatstävlingen ut till Sofia 
Dahlqvist. Tre skribenter fick hedersomnämnanden, bland annat Malin Carlström som också 
närvarade vid årsmötet.  Juryn bestod av Hans Wolf, Peter Hellström och Jannecke Schulman. Vid 
vårterminsavslutningen utdelades föreningens stipendium för särskilda insatser för 
sammanhållningen mellan eleverna och arbetsförhållandena i skolan till Fredrik Thor. 
 
Medlemsantalet var vid verksamhetsårets utgång 324. 
 
Föreningens skattmästare Göran Folke föredrog den ekonomiska årsredovisningen. Göran 
informerade också om det nya faktureringssystem som köpts in och som medför att fakturering 
hädanefter sker via e-post.  

 
5 Disposition av överskott 
Årsmötet beslöt fastställa årsredovisningen och att årets överskott på 21 269 kronor överförs i ny 
räkning.  

 
6 Revisionsberättelse  
Hans Säfvenberg föredrog revisionsberättelsen och konstaterade, efter fullgjord granskning enligt 
god revisionssed, att styrelsen fullgjort sitt uppdrag väl, att föreningens ekonomi varit i god ordning 
och att verksamheten legat i linje med föreningens syfte och stadgar. Föreslog därför att styrelsen för 
verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2011 beviljas ansvarsfrihet.  

 



7 Ansvarsfrihet  
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2011.  

 
8 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår  
Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrad årsavgift för år 2013. Årsavgiften är således för 
fullbetalande medlem 150 kr, 50 kr för juniorer upp till fem år efter avgång samt 1500 kr för ständigt 
medlemskap.  

 
9 Föreningens stipendium  
Styrelsens förslag att föreningens stipendier delas ut i samma omfattning som tidigare godkändes av 
årsmötet: Ett stipendium för den som med särskilda insatser för sammanhållningen mellan eleverna 
och arbetsförhållandena i skolan främjat samarbete och kamratskap, ett stipendium i förenigens 
uppsatstävling och ett andrapris i retoriktävlingen som skolan anordnar.  
 
10 Val av funktionärer inom föreningen  
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till styrelse välja:  
Peter Hellström, ordförande, omval  
Bengt Palmlöf, vice ordförande, omval  
Anne Marie Poignant, sekreterare, omval  
Göran Folke, skattmästare, omval 
Kerstin Eliasson, ledamot, omval 
Lena Rönnerfält, ledamot, omval 
Lennart Holmqvist, ledamot, omval 
Hans Wolf, ledamot, omval  
Marianne Berggren, ledamot, omval 
Marie Nehlmark, ledamot, nyval 
 

11 Val av revisorer  
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att till revisorer välja:  
Hans Säfwenberg, ordinarie, omval 
Leif Armstrong, suppleant, omval 
 

12 Val av valberedning  
Till valberedning valdes:  
Göran Blänning, sammankallande, omval  
Torleif Grindahl, omval  
Ragnar Persson, nyval  
 

14 Mötets avslutande  
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade för intresserat deltagande.  
 
Vid protokollet  
 
Anne Marie Poignant 
 
Justeras  
 
 
Bengt Palmlöf  Johan Högberg Helena Woody 
 
 



 
 
 
Närvarolista vid Gamla Blackebergares årsmöte 15 mars 2012: 
 
Hans Säfwenberg Torleif Grindahl Birgitta Gellner 
Ragnar Persson Göran Mattisson Gunnar Ekholm 
Lennart Holmqvist Lars Valentin  Karin Åslundh 
Elisabeth Hallqvist Kerstin Gustavsson Bela Markovitz 
Anders Svidén  Hans Lidqvist  Viveka Gössberg 
Helena Woody Johan Högberg Annika Smith 
Marie Nehlmark Malin Carlström Bengt Palmlöf 
Kerstin Eliasson Hans Wolf  Göran Folke 
Marianne Berggren Anne Marie Poignant 


