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Den 6 maj 2021 hade Kamratförbundet sitt årsmöte i skolans aula Öresund. Tyvärr inför 

tomma bänkrader p.g.a. Covid-19 som förhindrade fysisk närvaro för våra medlemmar. De 

hugade fick i stället vara med över länk. Nämnda pandemi tvingade oss även att ställa in vår 

planerade Sundsgårdsfest.  

Vid årsmötet avtackades Eva-Lotta Ödemark för sin långvariga insats som revisor. Dessutom 

valde Eva Nilsson att lämna sin plats efter åtskilliga års ideellt arbete i Kamratförbundets 

styrelse. De båda förärades med varsin blomsterkvast. Till nya revisor valdes Frank Norling, 

Sundsgårdens nuvarande ekonomichef, och som ersättare för Eva Nilsson valde årsmötet 

Anna Strömberg Pamp, lärare samt kursföreståndare för skolans dyslexilinje. 

Stipendiet till Sven Gunnemos minne på 1000 kr gick i år till Deborah Michael, Vårdlinjen, 

för hennes engagemang för afrikanska barn som upplever svårigheter med att komma in i det 

svenska samhället. Stipendiet delades ut avslutningsdagen den 4:e juni 2021. 

Den 18 november anordnades Sundsgårdens Dag då skolans klasser bjöd in varandra till olika 

aktiviteter. Kamratförbundet bjöd på god tårta till avslutningsfikat. 

Äntligen kunde Julbasaren genomföras live vilket skedde lördagen den 4:e december. 

Deltagare, personal och vänner strömmade till och efter en härligt genomförd dag fanns det 

nära 60 000 kr att fördela till våra insamlingsmål: Education for all Morocco samt Ria 

Helsingborg. Skolan i Marocco driver en yrkesutbildning för unga flickor på landsbygden och 

vårt stöd gick mer precist till utveckling av deras internatboenden. Vi fick en fin hälsning från 

dem över länk i skolans aula samt från Ria då vi formellt överlämnade gåvan.  

För skolans deltagare och personal är julbasaren en fin aktivitet där alla kan vara med och 

bidra till ett bättre liv för någon annan. En fin tradition som Kamratförbundet gärna fortsätter 

med. 

Den 1 mars var det Fettisdag och traditionsenligt (sedan 5 år tillbaka) bjuder Kamratförbundet 

på semlor till alla semmelälskare. Samma dag startade vi en insamling till krigets offer i 

Ukraina med rubriken ”Vad kan du avstå under fastemånaden?”. Skolans deltagare anordnade 



fika och klädloppis och totalt samlades nära 20 000 kr in som förmedlades oavkortat till 

Rädda Barnen och Röda Korset.  

Vi har i vår startat en IT-grupp med mål att utveckla en hemsida där framtidens medlemmar 

ska kunna hålla kontakt med varandra, skolan och vår förening. Medverkar där gör även 

Michelle Andersson, IT-lärare och Pernilla Gustavsson, skolans kommunikatör. Vi planerar 

även att se över vår logotyp samt vårt namn Sundsgårdens Alumni, förlåt Kamratförbund. 

Tisdagen den 17 maj gjöts pärlor till skolans Frälsarkransvandring. Det var en underbar 

vårkväll och Lena Johansson Ohlström ledde arbetet med säker hand tillsammans med Lena 

Henningsson. Vi hoppas att vandringen ska vara färdig att invigas till hösten före Alla helgons 

dag. 

Dessutom kan vi (med största sannolikhet) lova att i samband med nästa årsmöte ha invigning 

av ”Den historiska väggen”. Ingri Sakaria, Staffan Forssman och biträdande rektor Anna 

Cronberg är viktiga stöttepelare i denna kommitté. Ytterligare en anledning till att lösa 

medlemskap ännu ett år. 

Till sist vill vi tacka Anneli Appelskog för hennes medverkan och positiva deltagande vid 

Kamratförbundets styrelsemöten samt Birgitta Bäckfeldt för hennes ovärderliga support med 

vår ekonomi. 

Tack medlemmar för ert förtroende. 

 

17 maj 2022 

Kamratförbundets styrelse 

genom Erik Nilsson 

 

 

 

 


