
Årsmötesprotokoll : 07 

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS 

ÅRSMÖTE DEN 19 MAJ 2007 

Plats: Österportsgymnasiets aula 

Tid: Kl 15.00 

§ 1. 

Föreningens ordförande, Anders Evander, hälsade närmare hundratalet medlemmar välkomna och 

förklarade årsmötet öppnat efter en kort tillbakablick till 1962, då 1922 års 40-årsjubilarer väckte 
tanken att bilda en förening med nuvarande syfte. Året därpå samlades ca 200 studenter till ett 

konstituerande möte. Numera är deltagarantalet normalt kring hundratalet och vissa väljer tom att fira 
på egen hand. Föreningen har de senaste åren lagt ned ett stort arbete på att nå ut till så många som 

möjligt och de närmaste åren får avgöra föreningens framtid. 

Till dagens hedersjubilar, Gösta Olsson, student 1937 (för 70 år sedan!) utdelades en blomsterkrans 

att bäras på hjässan. Två 65-årsjubilarer, Yngve Larsson och Per-Ove Nilsson hyllades även. 

Ordförande informerade om att medlemmar av styrelsen under morgonen hade nedlagt blommor på 
Karl-Erik Lövqvists och Per-Olof Edfeldts gravar på Gamla Kyrkogården och hedrade därefter under 

året avlidna studentkamrater med en tyst minut. 

Anders passade även på att göra reklam för föreningens upptryckta fina vykort med motiv från 

muralmålningen i aulan samt för Ystads Fornminnesförenings årsbok Ystadiana från 2006 som 

handlade om vår gamla skola “Från Latinskola till Gymnasium”. Båda fanns till försäljning efter 
årsmötet. 

§ 2. 
Till justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utsågs Christer Landgren. 

§ 3. 
Då enligt sekreteraren årsmötet utlysts dels genom sedvanliga kallelser/inbjudningar till alla 

“åtkomliga” jubilarer, dels genom annonser införda i YA den 7e och 21e april samt notis under 

Föreningsmeddelanden i YA den 24 mars, konstaterade årsmötet att det var stadgeenligt utlyst. 
§ 4. 

Väl valda delar av föregående årsmötes protokoll upplästes av sekreteraren och lades till 
handlingarna. Ordföranden konstaterade, att det även legat utlagt på föreningens hemsida på nätet, 

dit även årets protokoll kommer att förpassas. 

§ 5. 
Kassarapporten för 2006 upplästes av kassören, Mia Jönsson, som kunde konstatera, att 

medlemsavgifter och andra inkomster slutade på 51 683 kr och utgifterna för kallelser, annonser, 
stipendier, fest mm på 52 405 kr, varför årets resultat visade ett underskott på 722 kr. Dock har 

föreningen vid ingången av 2007 fortfarande ett ingående kapital på 43 196 kr. 

Revisorerna Lars-Erik Larsson och Leif Björnberg hade inget att anmärka i sin berättelse utan 
tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 

§ 6. 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 7. 
Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften till oförändrat 25 kr/år med hittills tillämpad rabatt, dvs 

totalt 100 kr för en 5-årsperiod mellan jubileerna vid engångsinbetalning. 



§ 8. 

Årsmötet beslutade omvälja Anders Evander till ordförande. 

§ 9. 
Kurt Jeppson hade efter mångårigt idogt arbete i styrelsen avböjt omval och ordföranden harangerade 

hans stora arbete under många år till föreningens fromma (tyvärr var Kurt förhindrad närvara). 
Till medlemmar i den nya styrelsen valdes: 

Pia Blixt-Grahn – Omval 

Margaretha Böös-Olsson – Omval 
Lars H Dahlin – Omval 

Magnus Ek – Omval 
Lars Ihse – Omval 

Marie Juhlin – Omval 
Mia Jönsson – Omval 

Lars Lindhoff – Omval 

Lennart Andersson – Nyval 

§ 10. 

Till suppleanter omvaldes Karl Johan Andersson och nyvaldes Jonas Ahlner, student 1983. 

§ 11. 

Till revisorer omvaldes Leif Björnberg och Lars Erik Larsson. 

§ 12. 
Till revisorssuppleanter omvaldes Carl-Johan Lindelöf och Max Ek. 

§ 13. 
Årets stipendier utdelades av Anders och Pia med följande motiveringar: 

Karl-Erik Löfqvists stipendium – 500 kr vardera till 4 elever i TE3B, Viktor Johansson, Alexandra 
Karlsson, Martin Persson och Patrick Christensson med motiveringen: Dessa elever har satt vår skola 

på kartan genom att på ett engagerat och entreprenörmässigt sätt ha byggt en monter och en 

hemsida, vilket gjorde att de kom på andra plats i Malmö på “Våga-vara-egen”-mässan i kategorin 
“Bästa hemsida”. (Ca 400-UF-företag startade i höstas i Skåne UF-företag) 

Detta har uppmärksammats i tidningar, på Internet och på många andra sätt. De var det enda UF-
företag från Sydskånska gymnasiet som gick vidare till den Nationella mässan i Stockholm. Eleverna är 

väl värda stipendiet genom sitt förtjänstfulla arbete under året. 

Per-Olof Edfeldts stipendium – 1000 kronor till Sandra Nilsson, SP3C 
För utmärkta prestationer i simning. Sandra är en mycket duktig och utomordentligt skicklig idrottstjej. 

Hon kombinerar en ödmjuk och vänlig personlig karaktär med en vilja och vinnarinstinkt av högsta 
klass. Hon är även en mycket god kamrat och ett positivt föredöme för andra. 

Anders R Rasmussons stipendium – 1000 kronor till Cecilia Sandgren, ES3MK 

Tillfaller gymnasieelev vid Sydskånska gymnasiet med intresse och fallenhet för musik inom 
företrädesvis det klassiska området. Cecilia spelar horn. 

Kurt Månssons stipendium – 1000 kronor till Alexander Åkesson, NV3A 
Alexander passar väl in på kriterierna för stipendiet. Han har MVG i så gott som samtliga kurser. Han 

är dessutom en god skribent och en god talare. 

§ 14. 

Elev på skolan idag – Måns Berger, SP3A med inriktning på kultur, berättade om hur det är att vara 

elev på dagens skola, vilket trots allt ledde till många igenkännande leenden. Måns manus bifogas 
protokollet. 



§ 15 

Ordföranden hyllade årets 50-årsjubilarer, de smyckades alla med en ros och fick tillfälle att kortfattat 

presentera sig och berätta “vad det blivit av deras liv” så långt. 

Därefter talade Professor Göran Hermerén (givetvis son till vår tidigare kristendomslärare Harry 

Hermerén) för jubilarerna och levererade som den professor han är ett filosofiskt kåseri över vad han 
trodde sig minnas från tiden på skolan, över lärarprofiler och i övrigt vad som sig i Ystad tilldragit på 

den tiden. Görans manus bifogas protokollet. 

§ 16. 
Övriga frågor – Några sådana framkom ej. 

§ 17. 
Därmed avslutade ordföranden årsmötet, uppmanade de som så önskade att följa Pia på en visning av 

skolans nya lokaler och hälsade alla välkomna till kvällens jubileumsfest kl 19.00 på restaurang 
Litemer på regementsområdet. 

Under strecket: 

Kvällens fest på Litemer blev en glad tillställning med go´mad, möed mad och goda drycker därtill. 
Efter ett glas bubbel som välkomst serverades ansjovistårta med stenbitsrom, örtfylld fläskfilé och 

kaffe med chokladbitar ackompanjerat av öl och snaps för de som så önskade samt vin. Sånghäftet 
utnyttjades flitigt och sången leddes med bravur av 50-årsjubilaren Clas-Ebbe Lindholm, känd 

lundaspexare. 

Vid protokollet 

Lars Lindhoff 

Sekreterare 

Justeras: 

Anders Evander 
Ordförande 

Christer Landgren J 

usteringsman 

 


