
Årsmötesprotokoll : 06 

FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS ÅRSMÖTE DEN 27 MAJ 2006 

Plats: Österportsgymnasiets aula 
Tid: Kl 15.00 

§ 1. Föreningens ordförande, Anders Evander, hälsade 80-talet 
Medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Anders gjorde 

en snabb resumé av föreningens historia och dess syfte att stärka 

banden till inbördes glädje och skolans fromma. 

Anders hälsade två jubilarer speciellt välkomna, nämligen Hans Olsson 

från Tomellilla med examensår 1936 (70 årsjubileum) och Stig 
Karlsson från Västra Frölunda med examensår 1941 (70 år). 

Därefter uppmanade ordföranden till en tyst minut för de sedan föregående år avlidna medlemmarna 
och lyste frid över deras minne. 

Därefter spelade årets musikstipendiat Annika Brandsten ett klassiskt stycke på tvärflöjt, med 

ackompanjemang på piano av en kollega. 

§ 2. Till justeringsmän för årsmötets protokoll valdes Lars Gruber och Gertie Persson. 

§ 3. På frågan om mötets stadgeenliga utlysande upplyste sekreteraren, Lars Lindhoff, om att kallelse 
på sedvanligt sätt utgått till jubilerande årgångar och att annons införts i Ystads Allehanda 2006-04-

08. Mötet konstaterade att det utlysts stadgeenligt. 

§ 4. Föregående mötes protokoll upplästes denna gång inte in extenso (på uppmaning av tidigare 
årsmötesdeltagare) men dock refererades väsentliga delar av sekreteraren och protokollet lades ad 

actam. 

Under denna punkt kom en fråga rörande ständigt medlemskap, på vilken ordföranden svarade, att de 

som från föreningens första år löst ständigt medlemskap, givetvis fortfarande är ständiga medlemmar, 
men att denna form av medlemskap avskaffats, så att ständigt medlemskap ej kan lösas idag. 

§ 5. Kassarapporten kunde pga Kassörens, Mia Jönssons, plötsliga frånvaro pga sjukdom inte 

genomgås i detalj, men väsentliga punkter föredrogs av styrelseledamoten Marie Juhlin, som bl a 
kunde konstatera att årets behållning låg på ca 44.000 kr, en minskning från i fjol då stipendier måste 

betalas ur löpande medel, föreningen har investerat i tryckningen av vykorten med Wihlborg-
muralmålningen från aulan och då föregående års jubileumsfest gått med ett visst underskott – ett 

skäl till att årets fest förlagts på annan lokal. 

Revisorn, Lennart T:son Lundberg läste upp revisionsrapporten från honom och Leif Björnberg. 
Granskningen var utan anmärkning beträffande redovisningen, varför revisorerna tillstyrkte 

ansvarsfrihet för kassören och styrelsen. Dock framförde revisorerna i ett PS två synpunkter: Att 
redovisningen endast omfattade 8 månader (eftersom föreningen på förra årsmötet beslutade att 

lägga om räkenskapsår till att vara lika med kalenderår) samt att årets underskott till 75% var att 

härleda från festen föregående år. 

§ 6. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet. 

§ 7. Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften till oförändrat 25 kr/år med hittills tillämpad 
rabatt, dvs totalt 100 kr för en 5-årsperiod vid engångsinbetalning. 

§ 8. Till ordförande omvaldes Anders Evander. 



§ 9. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes: 

Pia Blixt-Grahn – omval 

Margaretha Böös-Olsson – omval 
Lars H Dahlin – omval 

Magnus Ek – nyval 
Lars Ihse – omval 

Kurt Jeppsson – omval 

Marie Juhlin -nyval 
Mia Jönsson, kassör – omval 

Lars Lindhoff, sekreterare – omval 

§ 10. Till suppleanter i styrelsen nyvaldes 

Karl Johan Andersson 
Lennart Andersson (adjunkt vid skolan) 

§ 11. Till revisorer valdes: 

Leif Björnberg 
Lars Erik Larsson 

§ 12. Till revisorssuppleanter valdes: 
Carl-Johan Lindelöf 

Max Ek 

§ 13. Föreningens stipendier utdelades av ordföranden tillsammans med diplom och en ros enligt 
följande: 

Karl-Erik Löfqvists stipendium 1000 kr – Emily Leijon, HP3C 
Emily har satt Sydskånska Gymnasiet på kartan genom sitt utmärkta resultat i engelsktävlingen Lund 

Word Championship, där hon blev 15e bästa bland 4000 tävlande. Hon är skolmästare på Sydskånska 
Gymnasiet. Hon har även satt Sydskånska Gymnasiet på kartan genom sin praktik på Savoy Hotell i 

Malmö. Emily är en positiv person med god ledarskapsförmåga. Hon får saker att hända. Emily har en 

positiv inställning till arbete. Hon vet att jobbet måste göras och hon gör det med stort engagemang. 
Detta gäller både skolarbete och arbete på APU. 

Pekka Edfeldts stipendium 1500 kr – Andreas Andersson, NV3C, Martin Birgersson, NV3C, Robbin 
Steén. TE3A 

Då valet var svårt mellan dessa tre beslutade styrelsen att höja beloppet från 1000 kr till 1500 kr och 

dela mellan dessa tree lever, som uppnått mycket goda resultat vid bade nationella och internationella 
simtävlingar under läsåret som gått. 

Anders R Rasmussons musikfonds stipendium 1000 kr – Annika Brandsten, ES3MK 
Annika har visat stort intresse och engagemang för klassisk musik på tvärflöjt. Annika har även visat 

sitt intresse och sin förmåga i sitt projektarbete, som resulterar i en klassisk konsert. 

Kurt Månsson stipendium 1000 kr – Mattias Jernberg, NV3B 
Mattias har genom stora kunskaper inom det naturvetenskapliga området, utmärkt studieteknik, 

pedagogisk fallenhet och positivt uppträdande varit en förebild för alla. 

Åter fick Annika Brandsten en chans att glädja deltagarna med ett stämningsfullt stycke på sin 

tvärflöjt. 

§ 14 Jubelårgången – årets 50-årsjubilarer – hyllades 

För jubilarerna talade Hans Rosengren, som började med att erinra om att 50 minuter är en maxgräns 

för åhörares uppmärksamhet, varför han började med att be alla stå upp och röra sig på stället… 

Hans framkallade minnesbilder på löpande band: 

40-årsjubileet för 10 år sedan – tryggt att återse samma gäng! 
De 10 minuternas morgonbön i aulan varje dag, där man började längst fram och förflyttades “bakåt 



och uppåt”. Hur tankarna gled iväg till Kåseberga backar vid åsynen av fondmålningen. 

Hur globetrottern Hans Ostelius, “greven av Gaffelgränd” (den ende solbrände på den tiden) 

fängslade med sina reseberättelser i aulan (där de flesta aldrig varit utanför Skåne)! 
Hur Svenska Redareföreningen skulle lära om sjöfart och berättade att det kostade 25 öre för ett brev 

från Stockholm till Lidingö och samtidigt bara 25 öre att frakta 1 kg kaffe från Rio till Göteborg. Detta 
gjorde att Hans beslutade sig för att ägna sitt liv åt sjöfart. Men idag kostar portot 5,50 men 

fortfarande bara 40 öre att frakta kaffet från Sydamerika… 

Om hur det kan vara svårt komma in på gymnasiet idag, men på den tiden fick man pröva in – i 
räkning och rättskrivning, dvs svenska och matematik. Nu är både satsdelar och ordklasser okända 

begrepp… 
Om biologilektioner med portör och insamling av växter som i Kåseberga på målningen. 

Om föredraget i 3-5 om 1:a världskriget (med rektor Karl-Erik L närvarande), där han hämtat en karta 
i vaktmästeriet, som råkade visa 2:s världskriget – “men den andra var utlånad och det var ju ungefär 

likadant”… 

Om gymnastiken i blå byxor och blå gymnastikskor som fungerade utmärkt – Nu har Stadium 2-3 rum 
med olika byxor och skor… 

Hur han som 16-åring mönstrade på m/s Freja i Ystad och fick en limpa Chesterfield mot 7 kr avdrag 
på lönen. Att man skulle röka var ju självklart om man tänker på vilka filmer man såg där alla 

hjältarna rökte (Humphrey Bogart, Ava Gardner, Ingrid Bergman osv). 

Om 1:a ring där det kom en massa nya exotiska kamrater från Simrishamn, Skillinge, Tommarp och 
Skurup – men med språköra var det enkelt att skilja dem. 

Om skillnaden i lärarkapaciteten – adjunkterna blev lektorer och det fanns ju 4-5 doktorer (där vissa 
var svåra att nå i sin värld…). 

Biologiläraren uppvaktades med cigarrer på sin 50-årsdag (och såg ut som 65…). Fysikläraren var 
mycket yngre – fyllde 40 – och var supermodern, åkte moped och rökte pipa. Han uppvaktades med 1 

l mopedbränsle i en whiskyflaska + piptobak. 

Om Kellermans konditori på kvartsrasten med ½ fläta för 25 öre och 2 Bill eller Robin Hood för 
samma pris, som man broderligt delade medan “utkiken” vakade mot rektorns regelbundna raider in i 

den täta dimman, där givetvis då ingen rökte. 
Om studentexamensförhör – 4 x 1 timme med Prof Gerhard Benz som censor och Kalle Borgmästare 

som vittne. Strindbergs dramatik och Hans hade ingående läst och analyserat Mäster Olof – och så 

drog förstemannen allt om just detta som Hans visste… 
Om Olle, fysikläraren som i förväg klargjorde att han visste vilka betyg han skulle sätta – “så när det 

kärvar kommer jag att ställa alternativfrågor (i fysik ökar eller minskar det, går upp eller ner osv) och 
kom då ihåg, att det alltid är första alternativet som är rätt”! 

Om förhöret i engelska som gick riktigt dåligt skriftligt och i direkta glosöversättningar. Censorn: A´ vi 

får se om han kan prata? Och si det kunde Hans på engelska efter att ha varit till sjöss tre sommarlov 
på trader till USA och London! Och som Hans sa: Och pratat har jag gjort sen dess… 

Ja, det var en härlig dos av glimtar från skoltiden, och som belöning fick Hans ett exemplar av de 
nyutkomna Ystadiana från Ystads Fornminnesförening “Från Latinskola till Läroverk”. 

Alla jubilarerna dekorerades med röda rosor. 

§ 15 ÖVRIGT 

Föreningens förre ordförande, förre rektorn Kurt Jeppson berättade om den ovan nämnda nyutkomna 

Ystadiana, som fanns att köpa till specialpris för föreningens medlemmar. 

Likaså har föreningen låtit trycka vackra vykort med Gerhard Wihlborgs Kåseberga-motiv från aulan, 

vilka säljes 10 st för 50 kr. 

Caj Holmgren, student 1949, trädde fram och avtäckte förlagan till Wihlborgs muralmålning från 1937, 

vilken han skänkte till föreningen tillsammans med två medlemsmatriklar från Ystads Nation i Lund 

Därefter förklarade ordföranden dagens årsmöte för avslutat. 
Pia Blixt-Grahn visade de som så önskade runt i skolans ombyggda moderna lokaler. 



Kl 19 skedde återsamling på restaurang Litemer (gamla Mässen på regementet) där en god måltid 

avnjöts (vårdrink, laxrulle med örtfärskost, helgrillad oxfilé med madeirasky och kaffe o choklad – allt 

till ett rimligt pris), sångrösterna övades, mycket pratades om och där t o m några dristade sig ner i 
diskoteket våningen under för att tråda dans. 

Vid protokollet: Ordförande: 

Lars Lindhoff Anders Evander 

Justeringsmän: 

Gertie Persson Lars Gruber 

 


