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Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2018 

 

1 Styrelse och funktionärer 

Lars Olander, ordförande, 031-51 51 33 

Vakant, sekreterare, t.o.m. 29/5  

Göran Cederberg, sekreterare, fr o m 30/5, 031-338 51 30 

Lars Wallermark, kassör, tillika vice ordförande fr.o.m. 5/11, 031-16 59 64 

Christer Bernander, ledamot, 031-28 52 78 

Sophia Drews, ledamot, 073-399 06 06, t o m 29/5 

Vakant, fr o m 30/5 

Bengt Heinö, ledamot, 031-13 45 62 

Anna Holmberg, ledamot, 070-891 79 95 

Bo Starmark, ledamot, 0523-134 14 

Kristina Bergman Alme, rektor, 0707-85 44 42 

 

Gunnar Dyhre, revisor, 031-40 40 00 

Åke Hybbinette, revisor, 031-29 54 29 

Carl Krusell, revisorssuppleant, 031-20 64 35 

 

Joen Holmberg, valberedning, 031-28 11 02 

Joen Otto Holmberg, valberedning, 031-93 24 21, t.o.m. 29/5 

Vakant, fr.o.m. 30/5 

Vakant 

 

2 Årsmöte och styrelsesammanträden 

Årsmöte hölls 30/5 2018. 

Styrelsen har haft två sammanträden, 21/5 (per capsulam) och 5/11, varjämte då så varit påkallat ordföran-

den och kassören vid flera tillfällen överlagt per telefon om föreningens angelägenheter. Föredragshållare, 

kamratträffar, medlemsrekrytering, utdelning av Sten Fribergs stipendium, aktuella frågor vid gymnasiet och 

kamratföreningens medverkan i gymnasiets verksamhet har varit huvudfrågor. Vid sammanträdet 5/11 utsågs 

Lars Wallermark till vice ordförande och Göran Cederberg till sekreterare i vilket syfte han redan vid årsmö-

tet 30/5 invalts i styrelsen.  

 

3 Kamratträffar 

Två kamratträffar med uppskattade föredrag resp. orgelstund och förtroliga, livliga eftersittningar har anord-

nats. Antalet närvarande har varit omkring 20. 

● 2018-02-27 berättade läraren Bengt Magnusson-Björksten och styreseledamoten Bengt Heinö om de 

nyheter och förändringar som på senare tid ägt rum på skolan: det nya biblioteket på aulans läktare, ny lokal 

för egenstudier och det återinförda naturvetenskapliga programmet m.m. Lokalerna visades. 

● 2018-05-30 spelade f. organisten i Annedalskyrkan Bo Urban Nordgren på skolans orgel Festhymn av 

Gustaf Hägg, Till Rosorna av Wilhelm Peterson-Berger, Mitt hjärtas melodi av Sven-Eric Johanson, Round 

midnight av Thelonius Monk och Hymn of remembrance av Keith Jarrett. 

Beklagligtvis kunde under hösten på grund av mellankommande omständigheter inte någon kamratträff 

anordnas. 

 

4 Öppet hus samt texter om vår skola 

Styrelsens ordförande Lars Olander besökte skolan då Öppet hus anordnades, tog del av den information som 

lämnades och samspråkade med medverkande elever och personal. 

Arbetet att i anspråkslös form samla och publicera minnen från skoltiden har fortsatt. Med kallelsen till 
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kamratträffen 27/2 2018 utsändes en text av undertecknad Olander med rubriken ”Små glimtar från Vasa ur 

minnets fatabur”. Styrelsens förhoppning är att medlemmarna även fortsättningsvis skall bidra med nedteck-

nade minnen och episoder som sedan kan sammanredigeras till helhetsbilder av t. ex. tidsskeenden och 

lärare. 

 

5 Sten Fribergs stipendium 

Föreningens ordförande delade under studenthögtidligheten vid vårterminens slut 2017 ut Kamratförening-

ens stipendium (till rektor Sten Fribergs minne). Stipendiet, som med 1 000 kronor utdelas till en elev, vilken 

gymnasiets personal anser ha gjort mycket för skolan, haft goda studieresultat samt varit en god kamrat och 

representant utåt, tillföll detta år Wilma Ottebratt, ES15T. Föreningens avsikt är att stipendiet även kom-

mande år skall utdelas. Då det utgår ur fondkapitalet (ej endast räntan) är föreningens förhoppning att villiga 

givare med frikostiga gåvor skall bidraga till fondens fortbestånd. Kassören mottar med glädje hänvändelser 

i denna sak. 

 

6 Medlemsregistrering och medlemskontakt 

Medlemsregistret är datoriserat och hålls kontinuerligt uppdaterat. 

Kamratföreningen har f. n., sedan under året ett antal äldre medlemmar avlidit men också några nya tillkom-

mit, ca 225 medlemmar/intressenter. Genom det datoriserade registret kan bl a adressetiketter för utskick till 

medlemmarna tas fram, alternativt information och kallelser sändas genom e-post. Viktigt för denna funktion 

är att alla medlemmar vid uppgiftsändringar tar kontakt med föreningen så att uppgifterna ständigt kan hållas 

aktuella. Adressen är goran@cederberg.se 

 

7 Hemsida 

Styrelsen har eftersträvat att hålla hemsidan aktuell i vilket syfte ordföranden under året haft samråd med den 

IT-ansvarige vid gymnasiet. På hemsidan lämnas uppgifter om styrelse, stadgar, kalendarium för viktigare 

händelser m.m. Kamratföreningens hemsida nås under adressen: 

Schillerska gymnasiet > Om skolan > Kamratföreningen 

 

8 Information till gymnasiets elever 

I samband med studenthögtidligheten den 29/5 informerades de avgående eleverna om föreningen och 

inbjöds att bli medlemmar. 

 

9 Jubiléer 

Då studentjubiléer eller andra återsamlingar anordnas, förekommer att rektor medverkar med information om 

gymnasiet. I samband härmed lämnas uppgifter om Kamratföreningens verksamhet. Det kan i detta samman-

hang noteras att skolkatalogerna från Högre realläroverket i Göteborg och Vasa högre allmänna läroverk 

numera finns arkiverade på Landsarkivet i Göteborg, där de kan utnyttjas inför avsedda jubiléer. 

 

Göteborg den 31 december 2018 

 

 

 

Lars Olander   Göran Cederberg 

Ordförande och t.o.m. 29/5 vik. sekreterare Sekreterare fr.o.m. 30/5 

mailto:goran@cederberg.se

