
PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS   

                          ÅRSMÖTE DEN 25 MAJ 2013 
 

Plats: Österportsgymnasiets aula  

Tid: Klockan 16.00 

 

§ 1.  

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

förklarade mötet öppnat.  

 

En kort stunds tystnad hölls för föreningens tidigare revisor Leif Björnberg 

 

Ordföranden informerade om att det är 100 år sedan skolan byggdes samt 50 år sedan 

föreningen startades. 

 

Därefter sjöng alla unisont studentsången. 

 

Därefter följde en kort stunds underhållning på piano av Gustav Brandt.  

 

§ 2 

Till ordförande för mötet valdes Pia Blixt-Grahn 

 

§ 3 

Till sekreterare för mötet valdes Marie Juhlin 

 

§ 4  

Till justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes, Björn Jakobsson 

samt Bingo Olsson. 

 

§ 5  

Mötets stadgeenliga utlysande. Mötet har varit tillkännagivet på föreningens egen 

hemsida. 

Annonser har varit införda på YA:s webbsida sedan 29 april. 

Annonsering har kontinuerligt skett i Radio Active. 

Det har även skickats ut 723 vykort till jubilerande årgångar. 

 

Beslöts att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

§ 6  

Sekreteraren läste upp valda delar från förra årets protokoll 

 

§ 7  

Föreningens kassör Peter Markborn redogjorde för föreningens ekonomi. Föreningens 

resultat är 52 000 kronor. 

Peter Markborn läste också upp revisionsberättelsen. 

 



§ 8  

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2012. 

 

 

§ 9  

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

 

 

§ 10  

Val av ordförande 

Benkt Ekstrand läste upp valberedningens förslag på ny ordförande. 

Ingmar Ljunggren valdes till ny ordförande för det kommande kalender året 2014. 

Den nyvalde ordföranden fanns på plats och gjorde en kort presentation av sig själv. 

 

 

§ 11  

Val av övriga styrelseledamöter 

Vid förra årsmötet ändrades stadgarna så att styrelsen valdes på två år. För att säkra att 

inte hela styrelsen avgår samtidigt har det införts växelvis val av halva styrelsen vartannat 

år. 

 

Benkt Ekstrand läste upp valberedningens förslag som då innebär att valberedningen före 

årsmötet har lottat vilka i styrelsen vars platser skall ställas till förfogande för val i år. 

 

Resultatet av denna lottning är enligt följande: 

Lars Lindhoff, Marie Juhlin, Ulf Helgesson, Carl-Otto Ottergren samt Curt Hansson 

”bara” är valda för hela kalenderåret 2013. 

 

Lennart Andersson, Karin Erlandsson, Peter Markborn samt Thomas Moll därmed är 

valda tom kalenderåret 2014. 

 

Beslöts enligt valberedningens förslag att omval på Lars Lindhoff, Marie Juhlin, Carl-

Otto Ottergren samt Curt Hansson tom 2015. 

 

Då Ulf Helgesson avsagt sig omval beslöts istället välja Bodil Jensen som ordinarie 

ledamot tom 2015. 

. 

 

§ 12.  

Till suppleanter valdes: 

Agneta Carlekrantz samt Magnus Håkansson samt nyval av Henrik Nebrelius 

 

§ 13  

Till revisorer valdes Lars Tjärnehov och Carl-Johan Lindelöw. 

 

 



 

§ 14.  

Till revisorssuppleanter valdes, Max Ek och Ulf Witting. 

 

 

§ 15  

Till valberedning omvaldes, Lena Ihse, Monica Oddshammar, Benkt Ekstrand samt 

Anders Evander 

Sammankallande är Monica Oddshammar 

 

§ 16.  

Årets stipendier utdelades av Ulf Helgesson till följande elever: 

 

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

Adrian Magnusson från SP3H 

 

 Per-Olof Edfeldts stipendium, sponsrat av Företagarna – 3 000 kronor till 

Amanda Lönnqvist från NV3ID  

 

 Anders R Rasmussons stipendium, ur Rasmussons donation – 1 000 kronor 

vardera till: Kim Overgaard, SP3A, Linnea Jönsson. SP3A, Linn Mattsson 

Tillberg, SP3A 

 

 Kurt Månssons stipendium, sponsrat av Svenska Handelsbanken – 3 000 

kronor till Hampus Nilsson, NV3A 

 

   

 Föreningen Ystadstudenters stipendium för Årets personliga prestation, 

sponsrat av Färs & frosta Sparbank – 3000 kronor till Rohan Samandari, 

FP1OD 

 

 Årets ekonomistudent – nytt för året - jubileumsstipendium sponsrat av Färs & 

frosta Sparbank – 3 000 kronor till Thess Ganz Andersson, SP3E 

 

 

§ 17.  

Elev på skolan idag – Elina Nählinder, SP3B berättade på ett trevligt sätt om sina 

upplevelser i dagens skola. 

 

 

§ 18. 

Jubelårgången hyllades genom att de fick vars en röd ros samt att de på podiet kortfattat 

fick presentera och berätta hur deras liv gestaltat sig. 

 

Ett mycket trevligt och uppskattat tal för 50-års jubilarerna hölls av Martin Wierup.  

 



§ 19. 

Övriga frågor 

Lars Lindhoff tog upp frågan hur föreningen skall fortleva. Eftersom det trots ett stort 

utskick inte blir fler som anmäler sig till årsmöte och fest. 

Han bad alla fundera och om de hade förslag återkomma till någon i styrelsen. 

 

§ 20. 

Ordförande tackade Marie Juhlin och Lars Lindhoff med vars en bukett blommor för 

utfört arbete inför årets träff. 

 

Den nyvalde ordföranden Ingmar Ljunggren passade därefter på att tacka Pia Blixt - 

Grahn för hennes arbete som ordförande i föreningen. 

 

 

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.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Marie Juhlin 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Pia Blixt-Grahn                  

Ordförande 

 

 

 

 

Bingo Olsson     Björn Jakobsson 

Justeringsman     Justeringsman 


