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Sällskapet har under året haft 430 aktiva medlemmar.
Årsmötet ägde rum den 11 maj i Västerås med deltagande av ett drygt femtiotal medlemmar.
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden.

2

Styrelsen vill med hänvisning till stadgarna lämna följande redogörelse för årets aktiviteter.
Sällskapet ska sammanföra forna elever vid vår f d skola till upplivande av gamla och
av nya vänskapsband
På förmiddagen lördagen den 11 maj avgick från Stockholms Central ett veterantåg med
festsugna Arosbröder mot Västerås Central. Tåget tog den södra vägen om Mälaren över
Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna, Kvicksund till Västerås. Uppehåll i Eskilstuna, där Bo
Elzén hade ställt upp en blåsorkester i bästa Sorglösa Brunn stil på perrongen. En skön
bensträckare för Arosbröder i solens sken, och till blänkande mässing och taktfast tutande.
Tåget kom i tid till Västerås och efter välbesökt årsmöte bänkade vi oss till traditionell
vårfest.
Gåsmiddagen den 6 november i Läkarförbundets trevliga festvåning var som vanligt
välbesökt.Vid drinken kunde vi njuta av musik; piano och klarinett. Till desserten lyssnade vi
till vår skolkamrat och tidigare ärkebiskop Anders Wejrud, som gjorde en betraktelse om
Rudbeckius. Härlig stämning med hög ljudnivå hela kvällen tydde på att både gamla och nya
vänskapsband livades upp.
Våra tisdagsluncher var välbesökta under hela året och det var också ärtsoppan, boulen och
golfspelet liksom musik- och konstarrangemangen i Stockholm. I Västerås gick vi på bio,
lyssnade på sång, besökte nyetablerad saluhall mm. Sammanfattningsvis har det funnits
många tillfällen för Arosbröder att träffas under året och alla Sällskapets arrangemang har
erbjudits till till subventionerade priser.
Sällskapet ska understödja studerande vid Rudbeckianska skolan
Sedan några år ger vi elever i Rudbeckianska skolan stipendier till sista årskursens
examensarbete. Under hösten 2019 fick ett tiotal olika arbeten dela på 25 000 kr, som stöd till
att täcka kostnader allt från inköp av böcker och utrustning till resor. Vid examen våren 2019
fick en av eleverna vårt premium på 25 000 kr för bästa arbete.
Vi har ett fint samarbete med skolan och det finns förslag på att fördjupa detta. Skolan önskar
att Arosbröderna bl.a. skulle kunna stötta med hjälp att hitta intressanta ämnen för
examensarbetena och till att bistå vid utvärderingen. Vi kan hjälpa skolan, men det bör vara
skolan som som slutligt värderar arbetena och utser stipendiaterna.
Sällskapet ska främja kännedom om skolan och hembygden
Planeringen av gymnasiejubileet 2023 fortgår. Redan 2015 startade Arosbröderna arbetet med
jubileet – till en början i form av kontakter med nyckelpersoner inom Västerås stad och stift
för att skapa medvetenhet om det kommande jubileet. Arbetet fortsatte på halvfart under de
följande åren. I augusti 2018 beslöt kommunstyrelsen att satsa brett på aktiviteterna, takten
höjdes och under 2019 tog mer av det praktiska arbetet form. En styrgrupp har etablerats av
Västerås stad, där Arosbröderna är medlem tillsammans med bl.a. skolförvaltningen,
Rudbeckianska skolan, kyrkan och stadens eventbolag. Konstprojektet har etablerats och
under 2020 kommer tre konstnärer att få tävla om uppdraget att skapa ett minnesmärke.
Troligtvis kommer detta att placeras längs gång- och cykelvägen mellan biblioteket och
kyrkan. Tillsammans med skolan har vi börjat förberedelser för en minnesskrift, digitalt och i
tryckt form. Per-Erik Wallin och Christer Svenson deltar och driver arbetet för Sällskapets
räkning.
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Sällskapet ska värna sällskapets fortsatta utveckling
Antal aktiva medlemmar i sällskapet är i stort oförändrat från förra året. På hemsidan har vår
matrikel innehållit både aktiva och icke aktiva medlemmar. Vi har under året gått igenom
matrikeln. Vi har renset ut alla, som inte uppfyller kravet på att vara aktiva medlemmar
(betald årsavgift något av de senaste två åren). Nu är det 430 aktiva medlemmar i matrikeln.
Styrelsen har med utskick påmint medlemmarna om att betala årsavgiften 200 kr och
betalningen kontrolleras alltid i samband med deltagande i olika aktiviteter. Vi fortsätter att
subventionera de flesta aktiviteter med ca 50 % för medlemmar. Styrelsen söker informera
jubilarer om fördelen med att fira tillsammans hos Arosbröderna, dels därför att det är trevligt
och dels i förhoppning om att få in nya medlemmar.
De närmaste åren fram till skolans 400-årsjubileum har styrelsen satt som mål att erbjuda
medlemmarna många och attraktiva aktiviteter som ska kulminera år 2023. Det är vår
förhoppning att detta ska locka både befintliga och nya medlemmar.
Den ekonomiska rapporteringen från skattmästaren Ulla Siewertz visar en stabil ekonomi.
Verksamheten gick med ett underskott enligt plan som årsmötet godkände. Det är möjligt att
vi under 2020 måste sälja en del av vårt aktieinnehav för att dels täcka eventuella kostnader
inför 2023 jubileet men också för att ge oss en nödvändig likviditet. Styrelsen ser inte detta
som något problem.
Styrelsen föreslår årsmötet att 2019 års förlust på 60 479 kr måtte täckas med tidigare års
överskott. Förvaltade fonder gick med ett överskott på 3 360 kr.
Planer för 2020
Styrelsen planerar att fortsätta och än mer aktivera sällskapet med nuvarande och
förhoppningsvis också nya aktiviteter. Vi ska göra detta både i Stockholm och i Västerås. Vi
tror, att det fortfarande finns många skolkamrater som vi och våra medlemmar kan fresta att
bli Arosbröder om vi erbjuder ett bra program. Styrelsen anser att detta kan åstadkommas utan
höjning av årsavgiften och kommer därför att föreslå årsmötet att årsavgiften förblir
oförändrad, 200 kr/år.
Under 2020 ska vi ta fram en plan för hur åren fram till 2023 ska fyllas med aktiviteter och
händelser som ökar medlemmarnas intresse för skolans 400-års jubileum. Styrelsen räknar
med att under året fastställa en personuppgiftspolicy enligt EUs direktiv (GDPR ) som också
omfattar ideella föreningar. Styrelsen vill förbättra Hemsidan så att vi säkerställer att den på
ett bra sätt också i fortsättningen kan informera medlemmarna, locka nya medlemmar och
lyfta fram vår gamla skola och hembygd och minnen därifrån. Ett nödvändigt
uppdateringsarbete kommer därför att få hög prioritet under året.
Stockholm i februari 2020
Styrelsen

