
Årsmötesprotokoll : 05 

Protokoll Föreningen Ystadsstudenters Årsmöte i Ystad den 28 maj 2005 

§ 1 Föreningens Ordförande Anders Evander hälsade all välkomna och förklarade mötet öppnat dock 
utan det sedvanligt bestämda klubbslaget. Anledningen härtill va att föreningens vackra ordförande 

klubba låg i tryggt förvar i Ordförandens sommarstuga. Ett knappt 100 tal trogna studenter hade 
infunnit sig till årsmötet varvid Anders gjorde en kort historisk exposé och berättade att vid det första 

årsmötet, som hölls 1964 så infann sig drygt 200 personer. Ett imponerande antal m h t att det vid 

denna tid var betydligt färre elever i varje avgångskull. Syftet med föreningen och våra årsfester är att 
knyta kontakter över generationsgränserna vilket är väl så viktigt i dagens nätverkssamhälle. Efter att 

mötet var öppnat spelade Therese Nilsson ett klassiskt stycke och därefter hölls en tyst minut för de 
studenter som under det senaste året lämnat oss. 

§ 2 Till justeringsmän utsågs Staffan Björnberg och Lennart T son Lundberg 

§ 3 Mötet enades om att årsmötet blivit utlyst på ett stadgeenligt sätt. 

§ 4 Lars Dahlin läste upp föregående mötes protokoll vilket lades till handlingarna. 

§ 5 Magnus Ek läste upp en kassarapport för det gångna året och Lennart T son Lundberg läste upp 
en revisionsberättelse. Det beslutades också att för att underlätta frågan om ansvarsfrihet och 

administration så skall räkenskapsåret ändras till att bli lika med kalenderår. 

§ 6 Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret vilket 

mötet godkände. 

§ 7 Mötet fastställde medlemsavgiften till att bli 25 kronor per och för de som är ekonomiskt sinnade 
och vill göra klipp så finns möjligheten till att betala in 100 kronor och därigenom säkra sitt 

medlemskap i 5 år. 

§ 8 Anders Evander omvaldes som ordförande för en tid av 1 år. 

§ 9 Följande val gjordes avseende övriga styrelsemedlemmar: Mia Jönsson kassör – omval Lars 
Lindhoff sekreterare – omval Margaretha Böös Olsson ledamot – omval Lars Ihse ledamot – omval 

Kurt Jeppson ledamot – omval Lars Dahlin ledamot – omval Marie Louise Törnblad ledamot – omval 

Pia Blixt Grahn ledamot – nyval Kristina Kahlén och Gregor Håkanson hade avböjt omval och vi tackar 
dem för deras insatser i föreningen. Magnus Ek ledamot – nyval Marie Juhlin ledamot – nyval 

§ 10 Följande val avseende styrelse suppleanter gjordes: Margareta L Nörregard suppleant – nyval 
Fredrik Sörensen suppleant – nyval 

§ 11 Till revisorer omvaldes Lennart T son Lundberg och Leif Björnberg. 

§ 12 Till revisorssuppleanter valdes: Lars Erik Larsson & Carl Johan Lindelöw. 

§ 13 Föreningens olika stipendier delades i år ut till följande personer: Karl Erik Lövqvists stipendium 

gick till: Marie Rutge Marie kom som utbytesstudent till Ystad för 2 år sedan. Hon lärde sig svenska på 
kort tid och erhöll omgående de bästa betygen i sina ämnen. Marie har satt gymnasieskolan i Sverige 

på kartan i sin hemstad. I Greifswald har hon skrivit om likheter och olikheter i undervisningen inom 

de naturvetenskapliga ämnena i Sverige respektive Tyskland. Sedan hon sett hur bra undervisningen 
var i Sverige, bland annat i fysik och kemi, valde hon att förlägga sin gymnasieutbildning till Ystad. 

Marie har inte blivit besviken och är en god representant för Sydskånska Gymnasieskolan. Pekka 
Edfelts stipendium gick till: Joakim Tell Med proffsig och ödmjuk inställning i sin specialidrott “simning” 

har Joakim representerat Sverige och tävlat i SM och EM. Det är en prestation att kombinera studier 
och elitidrott såsom Joakim har gjort. Anders R Rasmussons stipendium gick till: Therese Nilsson 

Therese spelar fiol/violin sedan barnsben och har utvecklat sitt spel på ett positivt och inspirerande 



sätt. Samtidigt har Therese klarat sina studier med toppbetyg. Kurt Månssons stipendium gick till: 

Daniel Malmqvist Förutom sina stora kunskaper i alla naturvetenskapliga ämnen har Daniel 

specialintresse för programmering. Bl a har han i ett projektarbete utvecklat ett sökprogram inom 
ämnet jazz åt Tomelilla bibliotek. Daniel är en mycket positiv elev och sköter sina åtaganden på bästa 

vis. 

§14 Torsten Wallentinsson talade för 50 års jubilarerna, som hade samlat en skara på 30 personer, 

och gjorde en resa i historien på ett mycket skämtsamt och träffande sätt. Bl a kan nämnas att 1955 

var det året som P2 startade och motboken avskaffades. Något att tänka på idag när spriten flödar 
över gränserna och det börjar bli trångt i luften av sändningsfrekvenser från alla radiokanaler. 

Därefter delades det ut en ros till deltagarna från jubelårgången från 1940 som hade samlat 11 hela 
deltagare. 

§ 15 Avslutningsvis berättade Kurth Jeppsson historien om den vackra målningen i skolans aula och 
vilka personer som finns avbildade… ett gediget detektivarbete i sann Wallanderanda. Efter detta 

förklarades mötet för avslutat och diverse aktiviteter vidtog innan alla återsamlades i Siriuslokalen för 

en hyllning till dansen och Bacchus. 

Ystad 2005-06-05 Lars Dahlin 

 


