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Protokoll fört vid årsmöte för Väddö Folkhögskolas Elevförbund

Mötet hölls digitalt via plattformen Teams den 14 maj 2022

Protokollet avser verksamhetsåren 2019 och 2020/2021.

Närvarande: 12 mötesdeltagare.

§ l Årsmötets öppnande

Årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020/2021 öppnades av ordförande

Emma Franzén som hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Emma Franzén.

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Ylva Nordgren.

§ 4 Godkännande av kallelse och dagordning

Ordförande uppmärksammade deltagarna på att verksamhetsåret 2019, på grund

av den då rådande pandemin, förlängts liksom verksamhetsåret 2020. Det senare

har även kommit att omfatta 2021. Ordföranden föreslog årsmötet att

verksamhetsåren, 2019 och 2020/2021 behandlas efter varandra.

Mötesdeltagarna godkände kallelsen samt dagordningen för mötet.

§ 5 Val av två justeringsmän jämte rösträknare

Mötet utsåg Ebba Sellström och Åsa Rosengren till justeringsmän och rösträknare.

Verksamhetsåret 2019

§ 6 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Ordförande, Emma Franzén, gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019.

§ 7 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019

Revisor Annette Hallsenius föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret

2019, och förordade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 9 Förbundets upplösning

På årsmötet 2019 (som gällde verksamhetsåret 2018) väcktes frågan om
Elevförbundet fyller sitt ursprungliga syfte eller om det borde avvecklas. Inget
beslut togs utan årsmötet gav i uppdrag åt styrelsen att undersöka
förutsättningarna för ett aktivt elevförbund samt att lägga fram ett förslag till
årsmötet 2020 [verksamhetsåret 2019).

Styrelsen föreslog årsmötet att elevförbundet avvecklas och att definitivt beslut tas

på årsmötet 2020/2021.

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om en avveckling av

elevförbundet med rösterna 11 positiva och en [l] reservation.
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§ 10 Övriga frågor

Mötet föreslog Anette Hallsenius som hedersmedlem.

Sven Erik Even, som anslutit till mötet frän och med punkten 6, ansåg att kallelsen

inte hade nått samtliga medlemmar i elevförbundet och reserverade sig mot

punkten 4.

§ 11 Årsmöte 2019 avslut

Årsmötet för verksamhetsåret 2019 avslutades av ordförande Emma Franzén.

Verksamhetsåret 2020/2021

§ 12 Verksamhetsberättelse för det förlängda verksamhetsåret 2020/2021

Ordförande, Emma Franzén, gick igenom verksamhetsberättelsen för åren

2020/2021.

§ 13 Revisionsberättelse för det förlängda verksamhetsåret 2020/2021

Revisor Annette Hallsenius föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret

2020/2021, och förordade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret.

Revisor Annette Hallsenius tog tillfället i akt och gav kassören, Åsa Rosengren, en

extra eloge för mycket god ordning på räkenskaperna.

§ 14 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

2020/2021.

§ 15 Förbundets upplösning

Styrelsen har under de senaste åren fört en kamp i motvind och försökt driva ett

förbund vars form överlevt sig själv. Elevförbundet har i dag ingen naturlig

koppling till skolans övriga verksamheter och intresse från skolans deltagare har

saknats under snart ett decennium.

Styrelsen föreslog, i enlighet med årsmötesbeslut från verksamhetsåret 2019, att
Elevförbundet avvecklas och att innestående medel överförs till förmån för Väddö

Folkhögskolas elever till ett på skolan lämpligt konto.

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om att upplösa

elevförbundet och att innestående medel överförs till Väddö Folkhögskola.

Beslutet antogs med rösterna 11 positiva och en (l) reservation.

Årsmötet föreslog att det material som finns i Elevförbundets arkiv, till exempel

protokoll, fotoalbum, Elevförbundets flagga samt elevförbundstidningen

Kasberget, görs tillgängligt för tex. forskare via lämpliga länkar [tex.
Folkbildningsrådet, Stadsarkivet och Norrtälje kommunarkiv) samt att en

innehållsförteckning över det samlade materialet upprättas.
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§ 16 Kasberget

Kasbergets redaktör, Ylva Nordgren, informerade årsmötet om att det etthundrade

numret av årsskriften var klart. Samtliga närvarande vid mötet hade fått ett

digitalt exemplar av Kasberget och de som så önskar, kan få ett fysiskt exemplar

om man lämnar adressen till skolan. Ytterligare fysiska exemplar återfinns i

Elevförbundets arkiv.

§ 17 Övriga frågor

Årsmötet beslutade att välja in Anette Hallsenius som hedersmedlem i

Elevförbundet.

I anslutning till beslutet om Elevförbundets upplösning betonade Anna Hein,

Väddö folkhögskolas rektor, att det ligger i skolans intresse att förvalta arvet efter

Elevförbundet på ett respektfullt sätt. Vidare konstaterade hon att en förändring

inte behöver innebära en försämring utan att nya tider kan leda till andra former

för elevengagemang. Hon avslutade med att tidigare deltagare och personal alltid

är välkomna att besöka skolan eller själva anordna återträffar i skolans lokaler.

§ 18 Årsmötets avslut

Mötesordförande, Emma Franzén, tackade för visat intresse samt förklarade

årsmötet avslutat.

Vid protokollet
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