
Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare 

avseende verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2020 

 
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 22 oktober. 

 

Styrelse 

Anders Luthbom, ordförande    Omval 

Bengt Palmlöf, vice ordförande   Omval 

Marianne Berggren, ledamot   Omval 

Kerstin Eliasson, ledamot   Omval 

Göran Mattisson, skattmästare  Omval 

Marie Nehlmark, ledamot   Omval 

Anne Marie Poignant, sekreterare  Omval   

Lena Rönnerfält, ledamot   Omval 

Lars Valentin, ledamot   Omval 

Hans Wolf, ledamot    Omval 

 
Revisorer 

Peter Hellström, ordinarie    Omval 

Leif Armstrong, suppleant    Omval 
 

Valberedning 

Ragnar Persson    Omval 

 

3. Styrelsearbetet 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft tre sammanträden. Arbetet har bedrivits inom 

fyra områden: 

o Programverksamhet 

o Rekrytering och stöd för jubileer 

o Kommunikation med medlemmarna 

o Samverkan med skolan 

 

I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker. 
 

Programverksamhet 

På grund av pandemin blev de planerade programpunkterna våren 2020 inställda och inga 

program inklusive restaurangbesök kunde planeras för hösten. Besök på Judiska museet och 

guidad vandring i Norra Djurgårdsstaden som planerats för 2020 kommer genomföras när 

möjlighet ges. 



Föreningen introducerade en ny programpunkt: Vandringar i egen regi tredje onsdagen i 

månaden. Två vandringar hann vi med, se nedan. 

Föreningens populära luncher i skolan, första tisdagen i månaden, kunde genomföras den 14 

januari, 4 februari och 3 mars innan skolan stängdes. 

 

Golftävling 26 augusti  

Blackegolfen har hängt med årligen sedan föreningens nystart efter millennieskiftet. Årets 

tävling ägde rum på Sollentuna golfklubb den 26 augusti. 15 medlemmar hade ställt upp. 

Arne Lindgren vann och eftersom vinnaren arrangerar nästa års tävling blir det sannolikt byte 

av spelplats till Bro-Bålsta 2021. Lars Winblad kom tvåa och Peter Hellström trea.  

 

Vandring Karlbergskanalen runt 21 oktober 

13 deltagare vandrade runt Karlbergskanalen och fikade vid stranden nedanför Karlbergs 

Slott, sedan 1792 världens äldsta militärskola med utbildning på samma plats. Vi hittade 

också till Pompes grav bakom slottet. Karl XII hade tre hundar, alla döpta till Pompe. Den 

första Pompe dog på Karlberg 1699 och ligger begravd här. 

 

Årsmöte 22 oktober  

På grund av pandemin genomfördes inget årsmöte under våren som brukligt. Istället hölls 

årsmötet den 22 oktober i skolan. 16 personer deltog. Årsmötet fastställde styrelsens förslag 

att summan för stipendier uppgår till max 17 000 kr och att 5 000 kronor ges till behövande 

elever genom skolans kurator. 

  

Vandring Alviks strand till Ålsten 18 november 

13 deltagare vandrade utefter Mälarens strand från Alvik till Ålsten och fikade högt över 

vattnet intill Solviksbadet, Stockholms äldsta friluftsbad. Vi passerade också Per Albin 

Hanssons funkisradhus på Ålstensgatan 40. 

 

Rekrytering och stöd för jubileer 

Verksamhetsåret 2020 har varit ett annorlunda år och de insatser föreningen brukat göra för 

att rekrytera nya medlemmar har inte kunnat genomföras. Programpunkterna som anordnats 

har ju tidigare till exempel varit öppna även för icke-medlemmar och vid studentjubileerna 

har föreningens existens blivit känd eftersom föreningen bistått med knowhow vid 

festplaneringarna. Dock har stipendierna och priserna till skolans elever, Medlemsbladet och 

webbplatsen fungerat som vanligt och därmed visat att verksamheten löpt på - men i det tysta 

- även under pandemin och att möjlighet till nytt medlemskap funnits. Nyrekryteringsfrågan 

har åter aktualiserats och en idébank har startats. 

 

Kommunikation med medlemmarna 

Den nittonde årgången av Medlemsbladet utkom som vanligt med två nummer, ett i februari 

och ett i september, med normalt utrymme på åtta sidor. Höstnumret kom att ägna en 

betydande uppmärksamhet åt utvecklingen i skolan under pandemin och åt vår förenings 

stipendieverksamhet till skolan genom åren. Upplagan kom i huvudsak att gå till våra 

medlemmar och vissa nyckelpersoner i skolan, någon extraupplaga till möten och jubileer 

behövde av kända skäl inte tryckas. 



 

Vår webbplats www.gamlablackebergare.se hade förnyats och vitaliserats från sommaren 

2019 när covid19 var ett okänt fenomen men visade sig komma ytterligare väl till pass ett 

halvår senare som ett forum för kontakt och information till medlemmarna när läget krävde 

snabb improvisation om program och nyhetsförmedling om både unga (stipendiater) och 

gamla blackebergare.18 180 besök redovisades under 2020. 

 

Samverkan med skolan  

Den viktigaste delen av föreningens engagemang i skolan består av stipendier, priser och 

ekonomiskt stöd. Under 2020 bidrog föreningen med sammanlagt 21 200 kr, vilket redovisas 

nedan. Detta gör föreningen välkänd i skolan. Vi är också synliga på vår egen anslagstavla i 

elevernas skåphall, där bland annat vårt innehållsrika ”Medlemsbladet” finns att tillgå. På 

grund av den rådande pandemin ställdes den traditionella retoriktävlingen in.  

 

Sommarstipendiet (3 000 kr), som premierar insatser för sammanhållning i skolan gick till 

Emilia Salemyr. I år fanns det väl starkare skäl än någonsin för stipendiet, när Coronakrisen 

på många sätt försvårade skolarbetet. Vår ordförande Anders Luthbom kunde dela ut priset 

under en stämningsfull avslutning. 

 

Kunskapspriserna (totalt 4 200 kr) gick till Linnéa Warming (biologi), Ebba Gretander 

(ekonomi), Allan Edh (fred), Oskar Lidwall (fysik), Andreas Tetlie (kemi) samt Arash 

Marandi (språk & litteratur). Vanligtvis brukar priserna delas ut i samband med Föreningen 

Gamla Blackebergares Höstfest, men den var i år inställd, varför årets priser delades ut av 

rektor Magnus Silfverstolpe. 

 

Detta år lockade uppsatstävlingen (4 000 kr) ovanligt få deltagare, varför endast två priser 

delades ut: Alexandra Hell Ringh (första pris, 3 000 kr) samt Dilé Aldur (hedersomnämnande, 

1 000 kr). Temat, fastställt av föreningen Gamla Blackebergare, var ”Möte med det 

oväntade”.  

 

Skolans kurator Åsa Wiklund får sedan några år tillbaka ett speciellt bidrag av föreningen, 

som i år var 5 000 kronor. Den summan används bland annat till att ge elever en handpeng så 

att de kan delta i aktiviteter, som annars skulle ligga utanför deras ekonomiska möjligheter. I 

dessa pandemitider var årets bidrag speciellt välkommet. 

 

Ett mycket uppskattat ”extra” bidrag på 5 000 kr tilldelades skolan för att användas till 

simundervisning av behövande elever.  

 

4. Medlemsantal 

Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 291 medlemmar, varav 17 ständiga och 4 

hedersmedlemmar. 

 

 

 

http://www.gamlablackebergare.se/


5. Årsredovisning 

Det gångna verksamhetsåret visar ett överskott, 5 260 kr, litet bättre än planerat främst 

beroende på utebliven kostnad för jubileum och retorikpris. Såväl likviditet som soliditet är 

mycket god, kassan uppgår till 108 505 kr. Balans- och resultatrapport återfinns tillsammans 

med övriga handlingar inför årsmötet på föreningens webbplats. 

 

6.  Hemställan 

Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och fastställer 

årsredovisningen. 

 

Stockholm februari 2021 

 

Styrelsen 

 

 


