Protokoll från årsmöte 2018
Villaföreningen Solbyn 2018-02-28
Protokoll fört vid Villaföreningen Solbyns årsmöte i Helgedalsskolans matsal,
ca 50 medlemmar närvarande.

§1 Mötets öppnande
Henrik Näsvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Närvarande från styrelsen presenterade sig.
§2 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen
§3 Val av presidium
a) Mötesordförande: Henrik Näsvall
b) Sekreterare: Mathias Wennberg
c) Justerare 2st tillika rösträknare: Johan Lindskog och Sonny Kristensson.
§4 Vår gäst har ordet
• Tyvärr fick en av gästerna, Börje Månsson, administrativ chef i skolområde
väst och koordinator i ombyggnaden av Helgedalskolan, lämna återbud p.g.a.
sjukdom. Ingen ersättare kunde komma från kommunen för att prata om
Helgedalskolan ombyggnad.
• Andre Pettersson från Friskis & Svettis pratade om deras verksamhet i
Kristianstad. De kommer att få nya lokaler i Gallerian och kommer då kunna
ta emot fler aktiva och med nya träningsformer.
Efteråt bjöds det på sedvanligt kaffe och fika.
Efter fikan var det en öppen diskussion om Helgedalskolans ombyggnad.
§5 Det gångna verksamhetsåret
a) Verksamhetsberättelsen gicks igenom av ordförande, Henrik Näsvall.
b) Ekonomiska berättelsen gicks igenom av kassören, Mathias Wennberg.
Föreningens kassatillgångar var kr 22 307,12 SEK vid årsskiftet 2017/2018 och
223 st medlemmar. Historik över tidigare årsresultat och medlemsantal samt
midsommarfester presenterades.
c) Revisorernas berättelse lästes upp av Lazze Westergård som godkände utan
anmärkning från revisorerna.
§6 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§7 Fastställande av årsavgift
~edlemsavgiften beslutades att vara oförändrad på 50 SEK för 2019.
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§8 Val av styrelse
I samband med årsmötet avgick sittande styrelse. Detta p.g.a. ej förnyad period,
sjukdom samt flytt från området.
Då det saknats personer till valberedningen har denna uppgift legat på sittande
styrelse. Tyvärr har inga nya förslag på styrelsemedlemmar inkommit.
Frågans ställdes till mötesdeltagarna om det finns någon som kandiderar till
styrelselen. Inga kandidater presenterades.
Det konstaterades att det saknads styrelsemedlemar och att föreningen därmed inte
uppfyllde kraven på styrelsen enligt stadgarna. Öppen diskussion hölls om den
uppkomna situationen och vad en nedläggning av Villaföreningen Solbyn skulle
innebära.
Frågan ställdes om årsmötet kan besluta om upplösning av föreningen enligt punkt
7.2 i stadgarna. Efter viss diskussion beslutades med% rösters majoritet att inleda
nedläggning av föreningen.
Enligt stadgarna 7.2 kan beslut om upplösning av föreningen endast fattas av två på
varandra följande möten, vilket innebär att det behövs ett extra årsmöte.
• Om det vid extra årsmötet finns styrelsekandidater kan föreningen fortsätta.
• Om det fortfarande saknas styrelsekandidater kommer föreningen upplösas.
Frågan ställdes om årsmötet kan ge uppgiften till sittande styrelse att kalla till extra
ett årsmöte. Årsmötet besluta enhälligt att ge uppgiften till sittande styrelsen att
kalla till ett extra årsmöte samt om nödvändigt genomföra nedläggningen.

§9 Övriga frågor.
Utlottning av kvarvarande vinster från midsommarfesten samt sponsormaterial
skänkta av företagen där Solbyn har rabatter.
§10 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Mathias We

Henrik Näsvall
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