
Protokoll från Extra Årsmöte 2018 
Villaföreningen Solbyn 2018-05-02 

Protokoll fört vid Villaföreningen Solbyns extra årsmöte i Helgedalsskolans matsal, 
ca 30 medlemmar närvarande. 

Mötets öppnande 
Henrik Näsvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Detta extra årsmöte kommer att vara kortare då syftet med möte är att välja ny 
styrelse eller starta med nedläggningen av föreningen. 
Kvällens gästföreläsare är Börje Månsson som tyvärr fick lämna återbud vid det 
ordinarie årsmöte. 
Ingen förtryckt dagordning finns. 
Under mötet bjuds alla sedvanligt på kaffe och fika. I kväll sponsrat av Willys. 

Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Mathias Wennberg. 

Vår gäst har ordet 
Börje Månsson, administrativ chef i skolområde väst och koordinator i ombyggnaden 
av Helgedalskolan prata om Helgedalskolan ombyggnad. 
Ombyggnaden planeras att starta vintern 2019 och avlutas våren 2021. Den nya 
Helgedalskolan är byggd för att ha parallella klasser från F till årskurs 6 och klara ett 
elevtal på 350-400 elever. 
En öppen diskussion om Helgedalskolans ombyggnad hölls. 

Val av ny styrelse 
Situationen för föreningen redovisades: 

I samband med ordinarie årsmötet (2018-02-28) avgick sittande styrelse 
och inga nya styrelsekandidater fanns. 

Frågan ställdes då 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. 

Enligt stadgarna ska en styrelse minst bestå av ordförande samt 2 st ledamöter. En 
allmän diskussion hölls om vad ett styrelse arbete innebär och vad föreningen gör 
under året. Att föreningsformen och stadgar även kan omformas efter ev. behov. 
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Frågans ställdes till mötesdeltagarna om det finns något intresse för föreningens 
framtid samt om kandiderar till styrelselen finns. Ja, ett allmänt intresse fanns samt 
att flera medlemmar kunde tänka sig bilda ny styrelse. 

Följande valdes att ingå i en ny styrelse: 
• Andreas llsjö 
• Johan Lindskog 
• Davy Wester 
• Fredrik Hansson 
• Mats Sten 
• Kerstin Persson 
• Eva Wrangborg 

Samtliga kandidater valdes enhälligt. 

Som revisorer omvaldes: 
• Åke Wedin 
• Lars Vestergård 

Ingen ordförande valdes vid mötet utan det överlämnades till den nya styrelsen att 
inom sig utse ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga 
erforderliga funktionärer vid ett konstituerande möte. 

Möte'ts avslutande 
Avgående styrelsemedlemar avtackades med en blomma. 
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet 
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Henrik Näsvall 
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