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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS ÅRSMÖTE LÖRDA-
GEN DEN 28 MAJ 2016 
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: Nils-Göran ”Nisse” Nordh och elevtalare Louise  Andersson  
 klass SA13A. 
 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  
 Kurt Jeppsson. 

 
§5  Årsmötet konstaterades vara sammankallad i behörig ordning/enligt följande  
 ordning: Marie Juhlin har skickat ut ca 800 inbjudningar/vykort och e-mail till  
 alla ”åtkomliga” jubilarer. På föreningens hemsida med månadsbrev, på StayFriends  
 och på Facebook-sidan har inbjudan också funnits. 

 
§6  Valda delar av föregående årsmötesprotokoll upplästes av mötets sekreterare och  
 lades till handlingarna. Protokollet finns utlagt på föreningens hemsida, där även  
 årets protokoll kommer att finnas tillgängligt under Årsmöte > Årsmötesprotokoll. 
 
§7  Föreningens kassör Peter Markborn läste upp och gick igenom kassarapporten för 2015. 
 Det var 45 jubilarer 2015 vilket gav ett överskott på 1 913 kr. Saldot på bankkontot 49 934 
 kr. Stipendieintäkter 12 000 och eget kapital slutade på 49 735 kr. Revisionsberättelsen är 
 reviderad av Lars Tjärnehov och Carl-JohanLindelöw.  
 Årsmötet beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 

 
§8  Årsmötet beslutade bevilja styrelseledamöterna full ansvarsfrihet för 2015. 

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

 
§10  Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för årsmötet. Förslaget om stadgeändring hade 
 behandlats av styrelsen och fanns med i kallelsen och dagordningen. Beslut om förening 
 ens stadgar kan endast fattas vid årsmöte med tvåtredjedels majoritet. Årsmötet beslöt en-
 hälligt att enhälligt anta styrelsens för slag till nya stadgar enl. bilaga 1. 



�  av �2 3

 
§11  Årsmötet omvalde enhälligt Ingmar Ljunggren till ordförande.  
 
§12  Årsmötet valde följande styrelseledamöter t.o.m. kalenderåret 2018: 

 Lennart Andersson  
 Peter Markborn  
 Jan Persson 
 Nikodemus Juhlin  
 
 Följande styrelseledamöter är valda t.o.m. 2017:  
 Curt Hansson  
 Bodil Jensen  
 Marie Juhlin  
 Lars Lindhoff  
 Carl-Otto Ottergren  
 
§13  Årsmötet valde följande styrelsesuppleanter:  
 Magnus Håkansson 
 Henrik Nebrelius  
 
 Rektor eller motsvarande representant för lärarkollegiet vid Österportskolan är  
 adjungerad ledamot i styrelsen.  
 
§14  Till revisorer omvaldes för ett år:  
 Lars Tjärnehov och Carl-Johan Lindelöw 

§15  Till revisorssuppleant valdes för ett år:  
 Ulf Witting 

 
§16  Till Valberedning valde årsmötet enhälligt att lämna över valberedningens upp 
 gifter till styrelsen. 

 
§17  Årets stipendier utdelades av ordförande Ingmar Ljunggren och är på 3 000 kr  
 vardera:  
* Karl-Erik Löfqvists stipendium – för goda prestationer inom samhällsveten- 
 skapliga och humanistiska ämnen 2015.  
 Sponsrat av Sparbanken Syd  
 Tilldelas Hanna Ydén, SA13C  
* Kurt Månssons stipendium – för goda prestationer inom det naturveten-  
 skapliga området.  
 Sponsrat av Svenska Handelsbanken  
 Tilldelas David Ohlin, NA13B  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*  Per-Olof Edfeldts stipendium – för framstående idrottsprestationer.  
 Sponsrat av Företagarna  
 Tilldelas Lukas Sandell, SA13B  
 
* Föreningen Ystadstudenters stipendium för Årets Personliga Prestation  
 Sponsrat av Sparbanken Skåne  
 Tilldelas Carolina Wierup, ES13 

 
§18  Elev på skolan idag Louise Andersson SA13A, talade på ett lätt och under-  
 hållande sätt om sin tid på skolan. 
 
§19  Ordföranden hyllade årets 50-års jubilarer. Rosor delades ut och därefter följde en kort pre-
 sentation av var och en. 

 
§20  Kvällens högtidstalare Nils-Göran ”Nisse” Nordh, 50-års jubilar, höll ett intressant och  
 trevligt tal med bildvisning. 

 
§21  Ordföranden informerade om praktiska tips inför kvällens festmiddag på Sirius.  
 Ordföranden tackade också styrelseledamöterna för ett engagerat och väl utfört arbete.  
 Monica Oddshammar mottog en blomsterbukett för sitt arbete i Valberedningen. 

 
§22  Ordförande Ingmar Ljunggren tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

Protokollförare   Ordförande vid Årsmötet 

………………………………  ………………………………………  
Bodil Jensen    Ingmar Ljunggren 

Justerar 

…………………………………… 

Kurt Jeppsson 



Bilaga 1

STADGAR FÖR FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTER 

(Förslag 25 maj 1963, antagna 30 maj 1964, ändrade 26 maj 2012, ändrade 28 maj 2016) 

§ 1. Föreningen Ystadsstudenter vill stärka banden mellan studenter av samtliga årgångar. 

§ 2. Ystadsstudenter och lärare, som tjänstgjort vid skolan, äger vara medlemmar i föreningen. 

§ 3. Medlem erlägger årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. 

§ 4. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse på minst 7 medlemmar med minst 1 supple-
ant, såvitt möjligt representerande olika årgångar. Rektor, eller motsvarande representant för lä-
rarkollegiet vid skolan, är adjungerad ledamot av styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse 
av ordföranden och är beslutsför om minst 4 medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ord-
föranden utslagsröst. 

§ 5. Föreningens räkenskaper löper per kalenderår och sköts av medlem av styrelsen som kassör 
samt granskas av vald revisor före den 1 maj nästföljande år. 

§ 6. Föreningen håller sitt årsmöte sista lördagen i maj månad. Kallelse till årsmötet sker genom 
brev/e-post till kända/registrerade medlemmar samt via föreningens hemsida och sociala medier. 

§ 7. Vid årsmötet behandlas följande ärenden: 

1. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

2. Styrelsens och revisorernas berättelse 

3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

4. Val av ordförande för följande kalenderår 

5. Val av styrelse för följande kalenderår. 

Styrelsens ledamöter väljs för två år i sänder 

Avgår styrelseledamot under sin tvåårsperiod sker fyllnadsval för resterande del av perioden, så 
att systemet bibehålls med växlande avgångar. 

Styrelsesuppleanter väljs för ett år i sänder. 

6. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant. 

7. Val av minst 3 medlemmar att utgöra valberedning och val av sammankallande för valbe-
redningen. 

8. Fastställande av årsavgiftens storlek 

9. Övriga ärenden 

§ 8. Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas vid årsmöte med tvåtredjedels 
majoritet. Beslut om föreningen upplösning måste fattas vid två på varandra följande årsmöten 
med tvåtredjedels majoritet. Förslag om stadgeändring och om föreningens upplösning skall vara 
behandlat av styrelsen och ha medtagits i kallelsen inför årsmötet. 

§ 9. Om föreningen upplöses skall överblivna medel utdelas såsom stipendier vid föreningens 
upplösning.


