
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS ÅRSMÖTE  
LÖRDAGEN DEN 27 MAJ 2017 kl. 15 
ÖSTERPORTSKOLANS AULA, YSTAD 
 
 
 
 
 
§1  
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Ingmar Ljunggren som hälsade alla medlemmar 
välkomna. Speciellt välkomnades årets 50-års jubilarer med dagens högtidstalare Kjell Ulmfeldt 
och genom inspelning elevtalare Julia Olsson, klass SA14B. Ett särskilt välkommen också till de 
elever som tilldelats stipendier. 
Studentsången sjöngs unisont. 
 
§2 
Till ordförande för årsmötet valdes Ingmar Ljunggren. 
 
§3   
Till mötessekreterare valdes Bodil Jensen. 
 
§4 Till justeringsperson att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utsågs Torsten 
Erlandsson. 

  
§5 
Marie Juhlin som ansvarar för medlemsregistret hade tillsammans med övriga ledamöter aktivt 
sökt på nätet och skickat ut ca 250 inbjudningar/vykort och ca 1 500 sms/e-mail till alla ”åtkomliga” 
jubilarer. På föreningens hemsida med månadsbrev har inbjudan också funnits. Därmed 
godkändes årsmötets sammankallande. 

 
Ordförande uppmanade alla närvarande att sprida till andra som gått på ÖP att skicka in sina 
e-post adresser samt namn och årskull till hemsidan. 

 
§6 
Valda delar av föregående årsmötesprotokoll upplästes av mötets sekreterare och därmed lades 
protokollet till handlingarna. Protokoll finns utlagt på föreningens hemsida, där även årets protokoll 
kommer att finnas tillgängligt under Årsmöte - Årsmötesprotokoll. 
 
§7  
Föreningens kassör Peter Markborn redogjorde för de väsentliga posterna i Årsredovisningen för 
2016. Vid årsmötet deltog 44 jubilarer(fg år 45). Årets verksamhet gav ett överskott på 4,184 kr. 
Föreningens egna kapital vid utgången av 2016 uppgick till 54,119 kr. Föreningens bankmedel 
uppgick till 50,269 kr. 
 
Revisionsberättelsen hade avlämnats av Lars Tjärnehov samt Carl-Johan Lindelöw. 
 
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen. 

 

§8  
Årsmötet beslutade bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2016. 
 
§9 
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. för en femårsperiod även 
fortsättningsvis 150 kr. 
 



§10 Marie Juhlin valdes enhälligt till ny ordförande för det kommande kalenderåret 2017. Den nya 
ordföranden fanns på plats och gjorde en kort presentation av sig själv. 
 
§11 
Årsmötet valde följande styrelseledamöter t.o.m. kalenderåret 2019: 
Curt Hansson 
Bodil Jensen 
Lars Lindhoff 
Ingmar Ljunggren 
Eva Ulmfeldt 
 
§12 
Valda vid årsmötet 2016 t.o.m. 2018: 
Lennart Andersson 
Nicodemus Juhlin 
Peter Markborn  
Jan Persson 
 
§13  
Årsmötet valde följande styrelsesuppleant: 
Mats Andersson 
Adjungerad representant för lärarkollegiet vid Österportskolan i styrelsen är utbildningschef  
Lars-Inge Persson. 
 
§14 
Till revisor omvaldes för ett år: 
Lars Tjärnehov  
 
§15  
Till revisorssuppleant valdes för ett år: 
Ulf Witting 

 
§16  
Till Valberedning valdes  
Kerstin Öberg (sammankallande) 
Agneta Skönsten Persson 
Claes B. Persson 
 
§17 
Årets stipendier utdelades av ordförande Ingmar Ljunggren och var på 3 000 kr vardera. Eftersom 
inte alla eleverna kunde närvara vid årsmötet visades bilder på utdelningen av stipendier. 
 
Tilda Winberg, klass SA14C 

har 2017 tilldelats Per-Olof (Pekka) Edfeldts stipendium för framstående idrottsprestationer.  
Delades ut den 23 maj i aulan. Stipendiet sponsras av Företagarna i Ystad. Motiveringen är: 

*För att hon uppvisar mycket goda idrottsprestationer som handbollsspelare. Hon spelar nu i H 65 
(Höör) och har i år dels spelat final i Europacupen Challenge Cup, dels spelat SM-final. 

*För att hon på ett ypperligt sätt utvecklat sina personliga kvaliteter som handbollsspelare. 
 
*För att hon har lyckats kombinera sin elitidrott och sitt skolarbete med gott resultat och att hon 
alltid har uppträtt på ett bra och trevligt sätt och är ett föredöme för andra idrottsintresserade 
elever på skolan. 
 



 
Robin Wallander, klass 4NP årskurs 4, Gymnasiesärskolan         

har 2017 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för bästa personliga prestation. 
Stipendiet sponsras av Sparbanken Skåne. Motiveringen är: 

*För att han under sina år på särskolan skaffat sig arbetslivserfarenhet genom praktik på olika 
ställen, där han utvecklat förståelse och kunskap om olika branschers villkor och krav. 

*För att han ökat sin självständighet och arbetat upp sitt självförtroende för att göra sig 
anställningsbar i ett kravfyllt arbetsliv. 
 
*För att han som positiv och plikttrogen gjort sig känd som kundvänlig och serviceinriktad. Han har 
dessutom på ett förtjänstfullt sätt genomfört ett gymnasiearbete på Gymnasiesärskolan 

Caroline Axrud, klass NA14B 

har 2017 tilldelats Karl Erik Löfqvists för goda prestationer inom samhällsvetenskapliga och 
humanistiska ämnen. Stipendiet sponsras av Sparbanken Syd. Delades ut den 23 maj i aulan. 
Motiveringen är: 

*För att hon har mycket goda studieresultat och är en lysande elev i såväl de 
samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga ämnena.  

*För att hon har både bredd och djup i sina kunskaper. Hennes skarpa analytiska förmåga, 
hennes språkliga begåvning och hennes målmedvetenhet har bidragit till detta. 
 
*För att hon utöver ämnesstudierna har ett stort samhällsengagemang och har dessutom varit 
engagerad i både skolans elevdemokratiska arbete och i Ystads ungdomsfullmäktige. 
 
Samuel Selleck, klass NA14B 

har 2017 tilldelats Kurt Månssons stipendium för goda prestationer inom det naturvetenskapliga 
området. Stipendiet sponsras av Svenska Handelsbanken. Motiveringen är: 

*För att han har mycket goda studieresultat inom det naturvetenskapliga området och att han på 
ett lysande sätt visat analytisk förmåga att lösa komplexa natur-vetenskapliga problem och tänka 
vidare kring dessa. 
 
*För att hans analys och reflektionsförmåga saknar motstycke. Han skickar ofta in förslag på 
laborationer och andra experiment som han vill att klassen skall få göra. T.ex. har han nyligen ritat 
ett förslag på en mänsklig miniräknare och försöker samla ihop 60 frivilliga för att prova ut sin idé. 
 
*För att hans nyfikenhet, glädje och sociala kompetens inspirerar också andra elever i deras 
sökande efter kunskap och bildning. 
 
§18 
Elev på skolan idag Julia Olsson, klass SA14B, talade på ett lätt och underhållande sätt om sin 
tid på skolan. Talet spelades in i Ystad Gymnasiums aula den 23 maj och visades på storbild. 
 
§19  
Ordföranden hyllade årets 50-års jubilarer. Rosor delades ut och därefter följde en kort 
presentation av var och en. 
 
§20  
Kvällens högtidstalare Kjell Ulmfeldt, 50-års jubilar, höll ett intressant och trevligt tal om att vara 
skolungdom – och ung – på 60-talet i Ystad. 
 



§21 
Ordföranden informerade om praktiska tips inför kvällens festmiddag på Sirius och tackade 
styrelseledamöterna för stöd och ett engagerat och väl utfört arbete under året. 
 
§22  
Ordförande Ingmar Ljunggren tackade årsmötet för visat intresse och överlämnade 
ordförandekedjan till Marie Juhlin och tackade henne för all hjälp i styrelsearbetet under 
föregående år, samt önskade lycka till. Marie Juhlin tackade Ingmar Ljunggren för hans arbete 
som ordförande och tackade årsmötet för förtroende. Därefter avslutade ordförande mötet, 
uppmanade dem som så önskade att följa med på en visning av skolans nya lokaler och hälsade 
alla välkomna till kvällens jubileumsfest på Sirius. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Ordförande vid Årsmötet 
 
 
………………………………….…   ……………………………………………… 
Bodil Jensen    Ingmar Ljunggren 
 
Justeringsperson 
 
 
 
…………………………………… 
Torsten Erlandsson 


