
Årsmötesprotokoll : 2011 

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS ÅRSMÖTE DEN 28 MAJ 2011 

Plats: Österportsgymnasiets aula 
Tid: Klockan 16.00 

§ 1. 

Föreningens ordförande, Pia Blixt-Grahn, hälsade alla medlemmar välkomna. 

Ordföranden informerade om att ny punkt på dagordningen är §12B, val av valberedning. 

Därefter sjöng alla unisont studentsången. 

Ordföranden berättade kort om att dagens elever får välja vilken skola de vill samt hur de kommande 

årens elevunderlag ser ut. 

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 Birgitta Tuvesson 

§ 3 

Då enligt sekreteraren Marie Juhlin årsmötet utlysts dels genom sedvanliga kallelser/inbjudningar till 

alla ”åtkomliga” jubilarer cirka 800 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 

Anders Evander läste upp och gick igenom kassarapporten för 2010. Saldo på bankkontot var 65 585 

kr. Intäkter för festmåltid samt medlemsavgifter blev 61 165 kr samt kostnader för årsmöte samt 

utskick och festmåltid uppgick till 56 481 kr. 

Anders läste också upp revisionsberättelsen 

§ 6 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2010. 

§ 7 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för en 5-årsperiod är 150 kr. 

§ 8 

Till ordförande omvaldes Pia Blixt-Grahn 



§ 9 

Till medlemmar i den nya styrelsen för år 2012 valdes: 

Anders Evander – Omval 

Marie Juhlin – Omval 

Lars Lindhoff – Omval 

Lennart Andersson – Omval 

Ulf Helgesson – Omval 

Karin Erlandsson – Omval 

Sofie Holstein-Krag – Nyval 

Peter Markborn – Nyval 

Carl-Otto Ottergren – Nyval 

§ 10 

Till suppleanter valdes: 

Agneta Carlekrantz – Nyval 

Curt Hansson – Nyval 

Thomas Moll – Nyval 

§ 11 

Till revisorer omvaldes Leif Björnberg och Lars Tjärnehov. 

§ 12. 

Till revisorssuppleanter omvaldes Carl-Johan Lindelöf och Max Ek. 

§ 12B 

Förra året tillsattes en valberedning som har utfört sina åtaganden till stor belåtenhet. 

Till valberedningen valdes: 

Lena Ihse – Omval 

Monica Oddshammar – Omval 

Benkt Ekstrand – Omval 

§ 13. 

Årets stipendier utdelades av Pia till följande elever: 

• Karl-Erik Löfqvists stipendium, sponsrat av Sparbanken Syd – 3 000 kr till Linnea Ljungdahl från 
NV3B 



• Per-Olof Edfeldts stipendium, sponsrat av Polykemi AB – 3 000 kronor till Jim Gottfridsson, Hp3C 

• Anders R Rasmussons stipendium, sponsrat av Företagarna – 3 000 kronor till Nathalie Olin, Es3mk 

• Kurt Månssons stipendium, sponsrat av Handelsbanken – 3 000 kronor till Josefin Grahn, NV3B 

• Årets personliga prestation, sponsrat av Färs & frosta Sparbank – 3000 kronor till Napatta Pantasa, 

Mp3 

§ 14. 

Elev på skolan idag – Liridona Mehemeti i SP3B berättade på ett trevligt sätt om sina upplevelser i 

dagens skola. 

§ 15 

Ordföranden hyllade årets 50-årsjubilarer. De smyckades alla med en ros och därefter följde en kort 
presentation av var och en. 

Caj Gustafsson talade för jubilarerna, hans mycket trevliga tal finns att läsa på föreningens hemsida. 

§ 16. 

Inget fanns att behandla under övriga frågor: 

§ 17. 

Därefter avslutade ordföranden årsmötet, uppmanade de som så önskade att följa med på en visning 

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