
PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS ÅRSMÖTE 

LÖRDAG DEN 25 MAJ 2019 kl. 14 

ÖSTERPORTSKOLANS AULA, YSTAD 

 

§1  

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Marie Juhlin som hälsade alla 

medlemmar välkomna. Speciellt välkomnades årets 70-års jubilar Kaj 

Holmgren (1949) samt Albin Nerman, 2019-års studenttalare. 

Studentsången sjöngs unisont. 

 

§2 

Till ordförande för årsmötet valdes Marie Juhlin. 

 

§3   

Till mötessekreterare valdes Bodil Jensen. 

 

§4  

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

utsågs Pia Blixt Grahn och Margaretha Böös-Olsson. 

  

§5 

Marie Juhlin som ansvarar för medlemsregistret hade tillsammans med övriga 

ledamöter aktivt sökt på sociala medier och skickat ut inbjudningar i form av 

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

föreningens hemsida har inbjudan också funnits. Därmed godkändes 

årsmötets sammankallande. 

 

Ordförande uppmanade alla närvarande att sprida till andra som gått 

på Ystad Gymnasium att skicka in sina e-mailadresser samt namn och årskull 

till föreningens hemsida. Marie påminde också att alla som varit elever eller 

lärare på Ystad Gymnasium är välkomna att delta oavsett jubileumsår. 

 

§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  

Eftersom föreningens kassör Carina Elworth hade lämnat förhinder 

redogjorde Curt Hansson för de väsentliga posterna i Årsredovisningen för 

2018.  

 

Revisionsberättelsen hade avlämnats av Lars Tjärnehov, som tillstyrkte att 

styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

 

Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen. 

 

§8  

Årsmötet beslutade bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2018. 

 

§9 

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

femårsperiod även fortsättningsvis 150 kr. 

 

§10  

Sven Rosengren läste upp Valberedningen förslag. 

Marie Juhlin valdes enhälligt till ordförande för år 2019 fram till nästa årsmöte  

år 2020. 

 

§11 

Årsmötet valde vid årsmötet 2018 följande styrelseledamöter fram till  

årsmötet 2020: 

Lennart Andersson, Nikodemus Juhlin, Jens Persson och Carina Elworth. 

 

Årsmötet valde 2019 följande styrelseledamöter fram till årsmötet 2021: 

Curt Hansson 

Bodil Jensen 

Lars Lindhoff 

Peter Björkstrand, efter Ingmar Ljunggren som avböjt omval 

Eva Ulmfeldt 

 

§12  

Årsmötet valde följande styrelsesuppleanter fram till årsmötet 2020:  

Mats Andersson och Martin Barchow Winberg. 



 

Adjungerad representant för lärarkollegiet vid Ystad Gymnasium i styrelsen är 

utbildningschef Lars-Inge Persson. 

 

Ordförande gjorde en presentation av styrelsen och tackade ledamöterna för 

alla insatser under det gångna året att finna nya medlemmar och för stöd 

och engagemang.  

 

§13 

Till revisor omvaldes för ett år: 

Lars Tjärnehov  

 

§14 

Till revisorssuppleant valdes för ett år: 

Ulf Witting 

 

§15  

Agneta Sjönsten Persson (sammankallande) och Kerstin Öberg hade avböjt 

omval till valberedningen.  

Till Valberedning omvaldes  

Carl Gustaf Holmström, samt 

nyval av Ann-Christin Lindström, sammankallande. 

 

§16 

Årets stipendier presenterades av ordförande Marie Juhlin och är på  

3 000 kr vardera.  

 

*L U D V I G   H A L L B Ä C K, E K 1 6 B 

har 2019 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för framstående 

idrottsprestationer. Stipendiet sponsras av Företagarna i Ystad.  

Motiveringen är: 

• För att han är en framgångsrik handbollsspelare i Ystads IF, där han har 

presterat med goda resultat. 

• För att han har placerat sig på fjärde plats i elitseriens skytteliga. 



• För att han hösten 2018 var med och tog guld i Europamästerskapen 

för U18-landslaget. 

 

*A L T E J A  H A S H I M I,  N A 1 6 B 

har 2019 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för bästa 

personliga prestation. Stipendiet sponsras av Sparbanken Skåne. 

Motiveringen är: 

• För att hon på endast fyra år nått helt fantastiska skolresultat i ett för 

henne helt nytt språkområde. 

• För att hon har mycket höga betyg i såväl naturvetenskapliga som 

samhällsvetenskapliga ämnen. 

• För att hon har förmåga att se möjligheter och hitta strategier för att 

uppnå de resultat hon strävar efter. 

 

*S A R A  H E L L S T R Ö M,  S A 1 6 A 

har 2019 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 

mycket höga betyg i samtliga 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 genom sitt ifrågasättande och kritiska förhållningssätt 

bidragit till många givande och nyanserade diskussioner med 

både klasskamrater och lärare. 

 

 

 



*R O N J A  A N D E R S S O N, N A 1 6 B 

har 2019 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för goda 

prestationer inom det naturvetenskapliga området. Stipendiet sponsras av 

Svenska Handelsbanken. 

Motiveringen är: 

• För att hon har mycket höga betyg i samtliga naturvetenskapliga 

ämnen.  

• För att hon med nyfikenhet och intresse förstår och löser komplexa 

naturvetenskapliga problem. 

• För att hon har en skarp analytisk förmåga och målmedvetenhet som 

lett till att hon lyckats väl i sina gymnasiestudier. 

 

* F A N N Y   P E L T O L A,  H T 1 6  

har 2019 tilldelats Föreningen Ystadstudenters stipendium för goda 

prestationer inom yrkesutbildningen. Stipendiet sponsras i år av Föreningen 

Ystadstudenter.  

Motiveringen är: 

• För att hon är en professionell yrkesmänniska ut i fingerspetsarna, vilket 

hon visat på sina praktikplatser.  

• För att hon har höga betyg i samtliga kurser i sina karaktärsämnen.  

• För att hon visat tydliga ledaregenskaper, i såväl skolmiljö som på 

praktikplatser. 

  

§17 

Albin Nerman, SA16A, och 2019-års studenttalare, talade spirituellt och 

träffsäkert om att vara student på gymnasiet idag - skillnader mellan  

Förr & Nu. 

  

§18  

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

presentation av var och en. 



  

Dagens högtidstalare och 70-års jubilar Kaj Holmgren som var med att skapa 

och utveckla datorprogrammering i Sverige, flätade samman en väldigt 

uppskattad exposé med rubriken ”Möten med fem rektorer”. 

 

§19 

Ordföranden informerade om praktiska tips inför kvällens festmiddag på 

Sirius. 

 

§20  

Ordförande Marie Juhlin tackade årsmötet för visat intresse.  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 

 

 

Justeringspersoner 

 

 

……………………………………  ………………………………………… 

Pia Blixt Grahn   Margaretha Böös-Olsson 


