
PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS ÅRSMÖTE 

LÖRDAGEN DEN 26 MAJ 2018 kl. 14 

ÖSTERPORTSKOLANS AULA, YSTAD 

 

§1  

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Marie Juhlin som hälsade alla 

medlemmar välkomna. Speciellt välkomnades årets 50-års jubilarer med 

dagens högtidstalare Carl Gustaf Holmström och Martin Barchow Winberg, 

lärare på skolan idag. Studentsången sjöngs unisont. 

 

§2 

Till ordförande för årsmötet valdes Marie Juhlin. 

 

§3   

Till mötessekreterare valdes Bodil Jensen. 

 

§4  

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utsågs 

Margareta Ingemansson och Sonja Andersson. 

  

§5 

Marie Juhlin som ansvarar för medlemsregistret hade tillsammans med övriga 

ledamöter aktivt sökt på nätet och skickat ut inbjudningar i form av brev och 

sms/e-mail till alla ”åtkomliga” jubilarer och kända studenter. På föreningens 

hemsida med månadsbrev har inbjudan också funnits. Därmed godkändes 

årsmötets sammankallande. 

 

Ordförande uppmanade alla närvarande att sprida till andra som gått på 

Österportskolan att skicka in sina e-mailadresser samt namn och årskull till 

föreningens hemsida. 

 

§6 

Valda delar av föregående årsmötesprotokoll upplästes av mötets sekreterare 

och därmed lades protokollet till handlingarna. Protokoll finns utlagt på 

föreningens hemsida, där även årets protokoll kommer att finnas tillgängligt 

under Årsmöte - Årsmötesprotokoll. 



§7  

Föreningens kassör Peter Markborn redogjorde för de väsentliga posterna i 

Årsredovisningen för 2017. Vid jubileumsmiddagen deltog 76 jubilarer.  

Per 31 december 2017 hade föreningen intäkter uppgående till 69 300 kr och 

kostnader på 60 653 kr. Därtill utgifter från Sparbanken Syd på 1 285 kr; 

sammantaget en vinst på 7 362 kr (2017: 4 184 kr). 

 

Revisionsberättelsen hade avlämnats av Lars Tjärnehov. 

 

Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen. 

 

§8  

Årsmötet beslutade bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2017. 

 

§9 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. för en 

femårsperiod även fortsättningsvis 150 kr. 

 

§10  

Marie Juhlin valdes enhälligt till ordförande för det kommande kalenderåret 

2018. 

 

§11 

Årsmötet valde 2017 följande styrelseledamöter t.o.m. kalenderåret 2019: 

Curt Hansson 

Bodil Jensen 

Lars Lindhoff 

Ingmar Ljunggren 

Eva Ulmfeldt 

 

Valda vid årsmötet 2016 t.o.m. 2018: 

Lennart Andersson 

Nikodemus Juhlin 

Peter Markborn som avsagt sig omval 

Jens Persson 

 



Årsmötet valde Lennart Andersson, Nikodemus Juhlin, Jens Persson och 

Carina Elmworth t.o.m. 2020. 

 

§12  

Årsmötet valde följande styrelsesuppleanter för ett år: Mats Andersson och 

Martin Barchow Winberg. 

Adjungerad representant för lärarkollegiet vid Österportskolan i styrelsen är 

utbildningschef Lars-Inge Persson. 

 

§13 

Till revisor omvaldes för ett år: 

Lars Tjärnehov  

 

§14 

Till revisorssuppleant valdes för ett år: 

Ulf Witting 

 

§15  

Till Valberedning valdes  

Agneta Skönsten Persson (sammankallande) 

Kerstin Öberg 

Carl Gustaf Holmström 

 

§16 

Årets stipendier presenterades av ordförande Marie Juhlin och är på  

3 000 kr vardera. Eftersom inte eleverna kunde närvara vid årsmötet sker 

utdelningen av stipendier vid ett senare tillfälle i juni. 

 

M A T I L D A   L E N N G R E N,  E K 1 5 A 

har 2018 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för 

framstående idrottsprestationer. Stipendiet sponsras av Företagarna i 

Ystad. Motiveringen är: 

 För att hon uppvisar mycket goda idrottsprestationer i tennis. Hon gör 

en nationell satsning och rankas top 10 i Sverige i sin åldersklass. 

Hennes fantastiska bollträff och att hon är känd för att ha ett av de 



hårdaste grundslagen i Sverige på damsidan gör henne väl värd 

stipendiet. 

 För att hon också representerar Ystad internationellt och att hon har en 

mycket spännande tenniskarriär framför sig. 

 För att hon har lyckats kombinera sin elitidrott och sitt skolarbete med 

gott resultat. 

M O A Å S T R Ö M, 4 N P A H V         

har 2018 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för bästa 

personliga prestation. Stipendiet sponsras av Sparbanken Skåne. 

Motiveringen är: 

 För att hon under sina år på gymnasiesärskolans handelsinriktning 

skaffat sig arbetslivserfarenhet genom praktik på olika näringsställen i 

Ystadområdet. 

 För att hon ökat sin självständighet och arbetat upp sitt självförtroende 

för att göra sig anställningsbar i ett kravfyllt arbetsliv. 

 För att hon är en positiv, pålitlig och plikttrogen elev och för att hon på 

sina arbetsplatser gjort sig känd som driftig och serviceinriktad. 

E L L E N   J Ö N S S O N, S A 1 5 A 

har 2018 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för goda 

prestationer inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. 

Stipendiet sponsras av Sparbanken Syd. Motiveringen är: 

 För att hon har mycket goda studieresultat och är en lysande 

elev i inte minst samhällsvetenskapliga ämnen, där hon har 

högsta betyg i ett flertal kurser. 

 För att hon har både bredd och djup i sina kunskaper och för att 

hon på ett självständigt och ansvarsfullt sätt under sin 

gymnasietid arbetat mot sina mål. 

 För att hon har en god kunskapsutveckling och en verklig 

kunskapstörst och är således ett föredöme för det som 

Samhällsvetenskapliga programmet står för. 



J O N N A   S K O G, N A 1 5 

har 2018 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för goda 

prestationer inom det naturvetenskapliga området. Stipendiet 

sponsras av Svenska Handelsbanken. Motiveringen är: 

 För att hon har goda studieresultat inom såväl de naturvetenskapliga 

som samhällsvetenskapliga ämnena och har högsta betyg i flera kurser. 

Hon har således stor bredd i sin kunskap och är både allmänbildad och 

vetgirig. 

 För att hon har en skarp analytisk förmåga och målmedvetenhet som 

lett till att hon lyckats väl i sina gymnasiestudier. 

 För att hon i sitt gymnasiearbete gjort en undersökning om den 

kemikalieexponering som förskolebarn utsätts för. Detta har resulterat i 

att Skurups kommun nu har skärpt sina rutiner och riktlinjer för inköp 

av bl.a. leksaker. 

R A S M U S   R O S L I N, F T 1 5 A 

har 2018 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för goda 

prestationer inom yrkesutbildningen. Detta nya stipendium sponsras 

av Mekonomen i Ystad. Motiveringen är: 

 För att han har skött sina studier på fordonsprogrammet exemplariskt 

och har mycket höga betyg i sina yrkesämnen. 

 För att han kvalificerat sig som s.k. Q-elev (skolans och 

fordonsbranschens gemensamma kvalitetssäkring) och för att han har 

skolans bästa resultat på branschens avslutande prov. 

 För att han i sin lärlingsutbildning till bilskadereparatör visat ett genuint 

intresse för yrket och gör redan nu kvalificerade arbeten på sin 

praktikplats. 

§17 

Lärare på skolan idag, Martin Barchow Winberg, berättade om skolan i 

ständig förändring och gjorde jämförelser med 1968 års studenter: ”Hur 

möter vi dagens elever i ett digitaliserat och globaliserat samhälle?” 



§18  

Ordföranden hyllade årets 50-års jubilarer. Rosor delades ut med en kort 

presentation av var och en. 

  

Kvällens högtidstalare Carl Gustaf Holmström, 50-års jubilar, höll ett intressant 

tal om sin egen skoltid: ”Hur var det – hur blev det?” 

 

§19 

Ordföranden informerade om praktiska tips inför kvällens festmiddag på 

Sirius och tackade styrelseledamöterna för stöd och ett engagerat och väl 

utfört arbete under året. 

 

§20  

Ordförande Marie Juhlin tackade årsmötet för visat intresse och tackade  

Peter Markborn för hans goda insatser som kassör i föreningen under åren. 

Därefter avslutade ordförande mötet, uppmanade dem som så önskade att 

följa med på en visning av skolans nya lokaler och hälsade alla välkomna till 

kvällens jubileumsfest på Sirius. 

 

 

Vid protokollet    Ordförande vid Årsmötet 

 

 

………………………………….…   ………………………………………… 

Bodil Jensen    Marie Juhlin 

 

 

Justeringsperson 

 

 

……………………………………  ………………………………………… 

Margareta Ingemansson  Sonja Andersson 


