
Årsmötesprotokoll 

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS ÅRSMÖTE DEN 26 MAJ 2012 

Plats: Österportgymnasiets aula 

Tid: Klockan 16.00 

§1 

Föreningens ordförande Pia Blixt-Grahn förklarade mötet öppnat och hälsade alla medlemmar 
välkomna. Studentsången sjöngs unisont. Lennart T:son Lundberg (examensårgång 1951) hyllades 

som äldst bland de närvarande med en blomsterkrans. Ordföranden talade i sitt hälsningsanförande 
bl.a. om Gerhard Wihlborgs muralmålning i aulan som invigdes den 9 november 1937 och som blir 75 

år i år, och om att Föreningen Ystadsstudenter nästa år 50-årsjubilerar, samtidigt som skolan fyller 
100 år. 

§2 

Till justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utsågs Ingegärd Hyllander. 

§3 

Årsmötet konstaterade att årsmötet varit stadgeenligt utlyst. Förutom annonser i Ystads Allehanda 
den 24 och 27 april och på Ystads Allehandas webbsida från den 2 till 27 april, har Marie Juhlin skickat 

ut sedvanliga kallelser/inbjudningar samt e-mail till alla ”åtkomliga” jubilarer. Därtill har annonsering 

skett i Radio Active från den 10 april med 20-30 påannonser per vecka. 

§4 

Valda delar av föregående årsmötes protokoll upplästes av mötets sekreterare och lades till 
handlingarna. Protokollet finns utlagt på föreningens hemsida, där även årets protokoll kommer att 

finnas tillgängligt under Årsmöte > Årsmötesprotokoll. 

§5 

Anders Evander läste upp och gick igenom kassarapporten för 2011. Saldot på bankkontot 31/12 2011 

var 57 974 kr. Intäkter för medlemsavgifter och festmåltid blev 46 879 kr. Kostnader för årsmöte samt 
utskick och festmåltid uppgick till 48 490 kr. Utskicket av 800 kallelser per post under 2011 gjorde att 

kostnaderna översteg intäkterna. Revisor Leif Björnberg läste upp revisionsberättelsen. 

§6 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2011. 

§7 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för en femårsperiod även fortsättningsvis ska vara 150 kr. 

§8 

Förslag till stadgeändringar föredrogs av Lars Lindhoff. Årsmötet beslutade bifalla samtliga 

stadgeändringsförslag, och stadgarnas §6 och §7 lyder således härefter enligt följande: 

 §6 Föreningen håller sitt årsmöte sista lördagen i maj månad. Kallelse till årsmöte sker endast 
genom dagspressen. 



 §7 punkt 5, Val av styrelse för följande år. Styrelsens ledamöter väljs för två år i sänder. Av 

de första gången valda enligt detta förfarande skall genom lottning hälften avgå efter ett år. 

Vid udda antal styrelseledamöter kvarstår flertalet för en tvåårsperiod. De som genom lottning 

avgår kan givetvis omväljas för en ny tvåårsperiod. Avgår styrelseledamot under sin 
tvåårsperiod sker fyllnadsval för resterande del av perioden, så att systemet bibehålls med 

växlande avgångar. Styrelsesuppleanter väljs för ett år i sänder. 

 §7 punkt 7, Val av fyra medlemmar att utgöra valberedning. Årsmötet utser en 

sammankallande bland dessa. 

 §7 punkt 8, Fastställande av årsavgiftens storlek 

 §7 punkt 9, Övriga ärenden 

Vidare ändras längst upp i stadgarna till: 

(Förslag 25 maj 1963, antagna 30 maj 1964, ändrade 26 maj 2012) 

§9 

Pia Blixt-Grahn omvaldes till ordförande. 

§10 

Till medlemmar i den nya styrelsen valdes: 

Lennart Andersson – omval 

Karin Erlandsson – omval 

Ulf Helgesson – omval 

Marie Juhlin – omval 

Lars Lindhoff – omval 

Peter Markborn – omval 

Carl-Otto Ottergren – omval 

Curt Hansson – nyval 

Thomas Moll – nyval 

Av dessa nio ledamöter ska, i enlighet med den ovan beslutade stadgeändringen, fem stycken kvarstå 

under en tvåårsperiod och fyra av dem genom lottning avgå efter ett år. 

§11 

Till suppleanter valdes: 

Agneta Carlekrantz – omval 

Magnus Håkansson – nyval 

Bodil Jensen – nyval 



§12 

Till revisorer omvaldes Leif Björnberg och Lars Tjärnehov. 

§13 

Till revisorssuppleanter omvaldes Carl-Johan Lindelöf och Max Ek. 

§14 

Till valberedning valdes: 

Monica Oddshammar – omval 

Lena Ihse – omval 

Benkt Ekstrand – omval 

Anders Evander – nyval 

Till sammankallande utsågs Monica Oddshammar 

§15 

Årets stipendier utdelades av ordförande Pia Blixt-Grahn: 

Karl-Erik Löfqvists stipendium, sponsrat av Sparbanken Syd – 3 000 kr till Mansour 

Mosamem, MP3 

Per-Olof Edfeldts stipendium, sponsrat av Polykemi AB – 3 000 kr till Elin Mårtensson, SP3B 

Anders R Rasmussons musikstipendium, sponsrat av Företagarna Ystad – 3 000 kr till 
Veronica Lassing, ES3MK 

Kurt Månssons stipendium, sponsrat av Handelsbanken Ystad, – 3 000 kr till Angelica Ehrby, 

NV3B 

Föreningen Ystadstudenters stipendium, sponsrat av Färs & Frosta Sparbank – 3 000 kr till 

Jessica Lind, NP3 

§16 

Elev på skolan idag, Elsa Gavilan Sjöström i klass SP3C, talade på ett trevligt sätt om sin tid på skolan. 
Talet finns att läsa på föreningens hemsida under Skolminnen > Student 2012. 

§17 

Ordföranden hyllade årets 50-årsjubilarer. Rosor delades ut och därefter följde en kort presentation av 
var och en. 

Göte Bernhardsson talade för jubilarerna. Hans mycket trevliga tal finns att läsa på föreningens 
hemsida under Skolminnen > Skolminnen 1962. 

§18 

Övriga frågor. Anders Evander utnämndes efter många förtjänstfulla år i styrelsen till hedersmedlem i 
föreningen och hyllades med en blomsterkrans. 



§19 

Därefter avslutade ordföranden mötet, uppmanade dem som så önskade att följa med på en visning 

av skolans lokaler och hälsade välkommen till kvällens jubelfest klockan 19.00 på restaurang Litemer 
på regementsområdet. 

Vid protokollet 

Sofie Holstein-Krag 

Mötessekreterare 

Justeras: 

  

Pia Blixt-Grahn 

Ordförande 

  

Ingegärd Hyllander 

Justeringsman 

 


