
Årsmötesprotokoll : 09 

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS 

ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2009 

Plats: Österportsgymnasiets aula 

Tid: Klockan 15.00 

§ 1. 

Föreningens ordförande, Pia Blixt-Grahn, hälsade alla medlemmar välkomna och gav en kort 

beskrivning om målsättningen för föreningen ”att under en i förväg bestämd årligen återkommande 
dag ge studenter av olika årgångar möjlighet att tillsammans med sina klasskamrater återse sin gamla 

skola och samtidigt knyta nya vänskapsband med studenter av alla årgångar” 
Pia berättade också att hon för några år sedan träffat en kvinna på en bjudning i Uppsala som 

undrade om Pia mindes flickan på tavlan i aulan som sitter i mitten med benen bakåt? 
Det är jag, berättade kvinnan som på den tiden hette Bertha Desatnik, idag Bertha Dagberg. 

Idag firar hon 70-års jubileum av sin studentexamen. Tyvärr har hon inte orkat åka hit. 

Ordförande informerade om att medlemmarna ur styrelsen under morgonen hade nedlagt blommor på 
Karl-Erik Löfqvists och Per-Olof Edfeldts gravar på Gamla Kyrkogården. 

§ 2. 
Till justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utsågs Gunilla Nilsson samt Benkt 

Ekstrand. 

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

”åtkomliga” jubilarer cirka 1100 stk och via föreningens hemsida, dels genom annonser införda i 
Ystads Allehanda samt även på deras webbsida och via reklam i Radio Active, konstaterade årsmötet 

att det var stadgeenligt utlyst. 

§ 4. 

Valda delar av föregående årsmötes protokoll upplästes av sekreteraren och lades till handlingarna. 

Protokollet finns utlagt på föreningens hemsida på nätet, där även årets protokoll kommer att finnas 
tillgängligt. 

§ 5. 
Marie Juhlin läste upp och gick igenom kassarapporten för 2008. Saldo på bankkontot var 69 303 kr. 

Intäkter för festmåltid samt medlemsavgifter blev 52 960 kr samt kostnader för årsmöte samt utskick 

och festmåltid uppgick till 46 203 kr. 

Lars Lindhoff förklarade att då vår kassör ej var på plats så hade styrelsen inte erhållit årets 

revisionsberättelse. 

§ 6. 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet såvida revisionsberättelse inkommer och bifogas 

protokollet. 

§ 7. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt skall vara 150 kr för en 5-årsperiod. 

§ 8. 

Till ordförande omvaldes Pia Blixt-Grahn 

§ 9. 

Till medlemmar i den nya styrelsen valdes: 

Anders Evander – Omval 



Margaretha Böös-Olsson – Omval 

Lars H Dahlin – Omval 

Magnus Ek – Omval 
Lars Ihse – Omval 

Marie Juhlin – Omval 
Lars Lindhoff – Omval 

Lennart Andersson – Omval 

Ulf Helgesson – Omval 

§ 10. 

Till suppleanter omvaldes Karl Johan Andersson och omvaldes Fredrik Sörenson. 

§ 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 Pia till följande elever: 

Karl-Erik Löfqvists stipendium, sponsrat av Sparbanken Syd – 1 000 kr till, Malin Olsson SP3B, 1 000 
kr till Viktoria Strindin SP3B, 1 000 kr till Malin Berglund SP3B,1 000 kr till Louise Hansen SP3B 

Per-Olof Edfeldts stipendium, sponsrat av Polykemi AB – 3 000 kronor till Mattias Lundh MP3A. 

Anders R Rasmussons stipendium, sponsrat av Företagarna – 1500 kronor vardera till Fredrik Larsson 
ES3MK och Mathilda Wickman ES3MK. 

De båda bjöd också på smakprov ur sin repertoar. 

Kurt Månssons stipendium, sponsrat av Handelsbanken – 1500 kronor vardera till Angelica Hallgren 

NV3A och Herman Thunstig TE3B. 

§ 14. 

Elev på skolan idag – Ann Sofie Karlsson, SP3B berättade om dagens skola och inte minst hur hon 

utvecklat både sina kunskaper men även sin personlighet under 3 års skolgång. 

§ 15 

Ordföranden hyllade årets 50-årsjubilarer, 35 st. närvarande. De smyckades alla med en ros och 
därefter följde en kort presentation. 

Leif Hjärre talade för jubilarerna med minnen från några av lektor Esséns ”lärdomar”. Dessa kommer 

att finnas tillgängliga på föreningens hemsida. 

§ 16. 

Övriga frågor: 
En viktig fråga är hur vi skall få yngre årgångar att komma när de har jubileum. Håkan Mattsson 

föreslog att föreningen skulle skicka ut listor med namn och telefonnummer. Anders Evander 

kommenterade detta med att förslaget var gott men då merparten av jubilarerna inte finns 
registrerade i skolkatalogen med personnummer är det svårt att ”lokalisera” alla. 

Margaretha Böös-Olsson berättade att föreningen skickat ut 1100 kort till fem- och tio- års jubilarer 
med namn och adress på samtliga elever i respektive klasser fr.o.m. årgång 1969 t.o.m. årgång 1989, 

men trots detta stora utskick fått dåligt gensvar. 
Alla uppmanades att försöka komma på sätt att engagera de yngre årgångarna. 

Lars Lindhoff tog upp frågan om när årsmötet skall äga rum eftersom det står i stadgarna att 

”Föreningen skall hålla sitt årsmöte sista lördagen i maj månad. Om denna infaller under pingsten 
äger årsmötet rum föregående lördag”. 



I år infaller pingsten sista lördagen i maj vilket dessvärre förbisågs när årets datum lades ut på 

föreningens hemsida. Styrelsen beslutade dock att inte ändra det utlagda datumet eftersom flera 

årgångar redan planerat efter detsamma då felet uppmärksammades. 

De församlade hade inget att erinra mot detta och samtyckte till att festen i framtiden alltid skall vara 

sista lördagen i maj månad. Detta beslutsförslag kommer även att föreläggas nästa årsmöte. 

I föreningens stadgar finns inget angivet om en valberedning. Styrelsen anser detta vara en 

angelägen fråga och kommer att föreslå kommande årsmöte att besluta inrätta en sådan. 

§ 17. 
Därefter 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 klockan 19.00 på 
restaurang Litemer på regementsområdet. 

Under strecket: 

Kvällens fest på Litemer blev en glad tillställning med många minnen, god mat, hög stämning. 

Vid protokollet 

Marie Juhlin 
Sekreterare 

Justeras: 

Pia Blixt-Grahn 

Ordförande 

Gunilla Nilsson Benkt Ekstrand 
Justeringsman Justeringsman 

 


