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Enebyberg 22 mars 202'l'

Kallelse till årsmöte

Bästa medlem i Enebybergs Gårds Förening. Nu är det åter dags för föreningens årsmöte' som liksom förra

året planeras att genomföras med en pro-formaprocedur'

Coronarestriktionerna fortsätter att påverka föreningens förutsättningar att bedriva verksamhet i normal

omfattning. Vi har ännu inte fått möjlighet att börja använda den nyrenoverade gården och det går inte att

genomföravåraföreningsaktiviteterpådetsättsomviönskar.

styrelsen har flera gånger, bland annat i Gårdsnytt, påtalat fÖr medlemmarna att föreningen vid sidan om

Coronarestriktionerna måste tackla en mängd problem. Ett av de allvarligaste gäller svårigheterna att

bemanna föreningens styrelse. Två styrelseledamöter kandiderar inte till omval och valberedningen har

inte kunnat föreslå några ersättare. Bland annat saknas kandidattillordförandeposten' Det ärviktigt att

notera att det förslag till styrelse som nu presenteras inför det kommande årsmötet inte möter stadgarnas

krav på a ntalet styrelsemed lemmar.

I stadgarna står inget om att årsmötet måste vara ett traditionellt möte där deltagarna möts ien viss lokal

vid en viss tidpunkt. Förra årets årsmöte (föreningsmöte) genomfördes så att medlemmarna fick ta

ställning till styrelsens förslag genom att ställa sig bakom eller opponera mot ett förslag till protokoll'

Styrelsen hoppas nu att föreningens medlemmar även i år accepterar en pro forma-procedur enligt

nedanstående ordning.

Procedu r för årsmötet 2O2t

Bifogat finns ett förslag till årsmötesprotokoll. Årsmötesprocessen innebär att medlemmarna godkänner

eller avfärdar protokollet i sin helhet eller i delar. Bilagorna är desamma som skulle ha presenterats på

ordinarie möte.

Du kan svara med e-post till ,r-.iri;,x1u-,r,:i:riji+i:l-E*iilil* eller brev till föreningens sekreterare Anders Fridell'

slångränd tL, L8245 Enebyberg. De som svarar senast kl. 24.00 den 25 april 2021 noteras i

årsmötesprotokoilet som närvarande och listas i röstlängden (paragraf 3 i årsmötesprotokollet)'

Beslutet att godkänna eller avslå pro forma-protokollet i sin helhet eller i delar avgörs av majoritetens svar'

Detta brev är att betrakta som en kallelse till årsmötet. Om du inte svarar alls, eller efter den 25 april

2021, tolkas det som att du inte kom på årsmötet som planeras att genomförs pro forma måndagen den 26

april2021.

på grund av portokostnader bifogar vi bara pro forma-protokollet. Övriga handlingar finns att läsa på

föreningens webbplats, enebyberg.com, samt hos föreningens ordförande carl Johan Gezelius (Blockstigen

4, Enebyber g,072-74268 38) och kassörJan Löfgren (Slångränd 13, Enebyberg,oT3-44O 60 93)'

Styrelsen, Enebybergs Gå rds Förening
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Pro forma-protokoll fiirt vid Enebybergs Gårds Förenings
fiireningsmöte (årsmöte) den26 april 2021

§ 1 Mötet öppnades av ftireningens ordforande Carl Johan Gezelius

§ 2 Lars Reuter och Gunnar Melin valdes att jämte mötesordforanden justera
protokollet.

§ 3 Röstlängd for foreningsmötet upprättades. (Bilaga 1 till originalprotokollet)

§ 4 Till ordftirande ftir mötet valdes ftireningens ordforande Carl Johan Gezelius
och till sekreterare stvrelsens sekreterare Anders Fridell.

§ 5 Årsmötet beslöt att foreningsmötet sammankallats enligt foreningens stadgar,
dock på grund av Corona-pandemin efter mars månads utgång och i annan
fbrm.

§6

§7

Årsmötet beslöt att fastställa den föreslagna foredragningslistan.

Styrelsens verksamhetsberättelse for 2020 gicks igenom och godkändes.
Resultat- och balansrapporter 1'or verksamhetsåret 2020 lades till
handlingarna. (Bi laga 2)

§ 8 Revisionsberättelsen foredrogs av {tireningens revisor Nils Sporrong.
(Bilaga 3)

§ 9 Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens ltirslag att till forfogande stående
medel, behållningen tiån föregående år I48 250 kronor samt årets överskott
15 720 kronor, totalt 163 970 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 10 Årsmötet beslöt i enlighet med revisorns forslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2020.

§ 1 1 Två motioner, som lämnats in ftir sent för att kunna behandlas på foregående
årsmöte. avslogs enligt styrelsens I'orslag (Bilaga 4).

§ l2 Årsmötet beslöt att i enlighet med valberedningens ltirslag låta posten som
ordforande lor Enebybergs Gårds Förening vara vakant.
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§ l3 Årsmötet beslöt att i enlighet med valberedningens förslag till
styrelseledamöter 1ör ett år välja Ingrid Haugen (omval), Bengt Almgren
(omval), Anita Nilsson (omval) och Monika Wall (omval), samt för två år
Jan Löfgren (omval). Ledamoten Ingrid Bråfelt är sedan årsmötet 2020 vald
även for 2021.

Konstaterades att styrelsen inte uppnår stadgarnas lägsta antal ledamöter.

§ l4 Årsmötet beslöt att i enlighet med valberedningens lorslag till revisor välja
Nils Sporrong (omval) och till revisorssuppleant Birgitta Törnqvist af Ström.

§ I5 Årsmötet beslöt att till valberedning välia Peter Haas och Monika Wall.

§ l6 Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens itirslag att medlemsavgiften {tir år
2022 skall vara 100 kr for enskild medlem och 150 kr ftlr familj.

§ 17 Årsmötet framltjrde öreningens tack till ftireningens avgående ordft)rande
Carl Johan Gezelius och sekreterare Anders Fridell som lälnnar
styrelsearbetet.

§ 18 Då inga övriga ärenden ftirelåg ftirklarade ordforanden mötet avslutat.

Justeras Vid protokollet

Carl Johan Gezelius Anders Fridell

Lars Reuter

Gunnar Melin
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Enebybergs Gårds Förening

RESULTATRAPPORT

lntäkter

Medlemsavgifter
Medlemsgåvor
Försäljning publikationer
lntäkter sammankomster
Bidrag Danderyds kommun
Summa lntäker

Kostnader

Kontorsmtrl
Trycksaker och informationsmtrl
Foto- och dokumentarkiv
Övriga inköp (inventarier)
Gårdsnytt
Kostnader ku lturbiennalen
Kostnader sam man komster
Övriga kostnader

2020

60 800
4 900

0
1 750

15 000
82 450

2 524
7 277

500
8 046

37 828
0

1 305
I 250

2020-12-31

2019

47 400
3 375

886
27 902
15 000
94 563

3 971
B 471

0
5 953

39 871
13 206
30 984
10 000

Summa kostnader 66 730 1',12 455

Arets resultat 15720 -17 892

Kommentar: lngen extern verksamhet under året efter julgransplundringen i januari

v
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Enebybergs Gårds Förening

BALANSRAPPORT

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Kassa
Bank
Varulager
lnventarier
Su mma omsättningstillgångar

Summa Tillgångar

Skulder och eget kapital

Skulder
Förbetalda med lemsavgifter
Leverantörsskulder
Bidrag takmålning
Periodiceringar
Summa skulder

Eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa eget kapital

Summa skulder och eget kapital

186 360 149 758

2024

336
181 426

'10

4 588
f86 360

5 250
0

1 450
15 690
22390

148 250
15 720

163 970

186 360

2019

736
139 824

10

I 188
149 758

3225
838

0
-2 555
1 508

166 141
-17 892
148 249

149 757

rl

2020-12-31

r
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Revisionsberättelse

Till årsmötet i Enebybergs Gårds Förening

Organ isationsn r 816000-5784

Rapport om årsredovisningen

Jag har granskat årsredovisningen för Enebybergs Gårds Förening.

Styrelsens onsvor för årsredovisningen och för förvoltning

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta

en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Revisorns onsvor

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige och jag har planerat och utfört revisionen

för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. I en

revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt

bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort.

Uttalonden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31

december 2020 och dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsen har enligt min

uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat-och balansräkning samt att föreningens årsmöte

bevilja r leda möter a nsva rsfrihet för räkenska pså ret.

Täby den

Nils Spo

Kb
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Motioner inlämnade till Enebybergs Gårds Förenings årsmöte 2020 och som behandlas av
årsmötet 2021.

Medlemmen Lars Reuter föreslår

1/ ett årligt arvode till styrelse och revisorer fr o m verksamhetsåret 2020.

2/ en ftirändring och forenkling av 1öreningens årsmötesrutiner till att traditionella årsmöten
bara skall behövas vartannat år from 2020 eller 2021.

Styrelsen tackar för motionerna och uppskattar den anda av stöd till styrelsen och föreningens
arbete som de uttrycker.

Styrelsen gör dock bedömningen att ett an'ode till styrelse och revisorer skulle kunna leda till
både högre kostnader och ökad administration för föreningen.

Styrelsen gör dessutom bedömningen att årsmötet är en viktig återkommande
föreningsaktivitet som, om det är mojligt, bör genomltlras varje år. En förändring som den
föreslagna skulle kräva en frirändring av stadgarna. Dessutom skulle kontinuiteten i
styrelsearbetet forsvåras eftersom nuvarande ordning innebär att styrelsemedlemmarna väljs
antingen på ett eller två år.

Styrelsen ftr Enebybergs Gårds Förening föreslår därftir att motionema avslås
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Valberedningens forslag till årsm ötet 2021

Styrelsen från årsmötet 202t

Carl Johan Gezelius. ordförande
Bengt Almgren
Ingrid Bråfelt,
Anders Fridell
Ingrid Haugen
Jan Löfgren
Anita Nilsson
Monika Wall

Revisorer:
Nils Sponong
Ann-Marie Nilsson, suppl

Revisorer:
Nils Sporrong. ordinarie
Birgitta Tömqvist af Ström, suppl

Enebyberg den 8 mars202l

Monika Wall
Sammankallande

2020 2021
2020 -202t
2020 -2022
2020 -2A2t
2024 -2021
2019 -202t
2019 -2021
2024 -2021

2019 -202A
2019 -2020

2021 omval 1 år
2021 omval I ar
2021 omval 1 år
2021 omval2 år
2021 omval 1 år
2021 omval 1 år
2021 omval i år
2420 - 2022

202t
2A2t

omval 1 år
omval I år

Valberedningen fiirslag 2021 Väljes

Vakant, ordförande
Bengt Almgren
lngrid Haugen
Jan Löfgren
Anita Nilsson
Monika Wall
Vakant
Ingrid Bråfelt
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Styrelsen ftir Enebybergs Gårds Förening avger härmed ftiljande berättelse fiir
verksamhetsåret 2020.

Styrelse och andra funktionärer
Styrelsen bestod fram till årsmötet den25 mq 2020 av Carl Johan Gezelius (ordförande)
Bengt Almgren (vice ordfi)rande), Anita Andersson (sekreterare), Jan Löfgren (kassör),
Anders Fridell, Anita Nilsson och Monika Wall. Ingrid Haugen var i egenskap av ansvarig fdr
distribution av Gårdsnytt adjungerad till styrelsen.
Revisorer: Nils Sporrong och Ann-Marie Nilsson (suppleant).
Valberedning: Artemis Ala Naziri, Peter Haas och Monika Wall.

Efter årsmötet har styrelsen bestått av Carl Johan Gezelius (ordförande), Bengt Almgren,
Anders Fridell, .Ian Löfgren, Anita Nilsson, Monika Wall, Ingrid Haugen och Ingrid Bråfelt.
Revisorer: Nils Sporrong och Birgitta Törrrqvist af Ström (suppleant).
Valberedning: Peter Haas och Monika Wall.

Styrelsen har haft sammanlagt 7 protokollforda sammanträden. Två planerade sammanträden
har ställts in på grund av pandemisituationen.

Allmänt
Föreningens verksamhet under verksamhetsåret har helt präglats av de restriktioner och
begränsningar som foranletts av Covid-I9-pandemin samt den omfattande renovering av
gården som genomfcirdes under första halvåret.

Ekonomi och medlemmar
Vid årsskiftet202012021 hade föreningen 449 (492) hushåll som betalat medlemsavgiften.
Ett hushåll kan bestå av en eller flera medlemmar. Ökningen av årets medlemsintäkter, trots
bortfallet av medlemmar, beror på den avgiftshöjning som trädde i kraft 2020.

Den minskade ftireningsverksamheten på grund av mötesrestriktioner och gårdens renovering
har påverkat foreningens ekonomi. Både intäkter och utgifter har minskat. Intäktema under
2020 var 82 450kr (94 563). Kostnadema var 66 730 kr (112 455). Årets resultat blev 15 720
kr {-17 892).

Verksamhet
Renoveringen av Enebybergs Gård, som inleddes i december 2019, medfiirde att ltireningen
inte hade tillgång till gården ftir sina alrangelxang. När renoveringen planenligt blev klar
under sommaren omöjliggjorde pandemirestriktionerna, som bland annat begränsade antalet
medverkande vid publika sammankomster och möten, den sedvanliga verksamheten med
olika föreningsevenemang.
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Därför har flera återkommande arrangemang, till exempel midsommarl'rrande, trädgårdsfest
och funktionärsafton, inte kunnat affangeras. Planema på en invigning och fest med anledning
av att gården har renoverats fick skjutas på framtiden.

En traditionell medlemsaktivitet hann dock genomföras innan covidrestriktionema började
gälla: Julgransplundringen, som arrangerades söndagen den 12 januari. Den kunde dock inte
ske på gården, r-rtan fick äga rum i Enebybergs Idrottsförenings klubblokal med ett 3O-tal
deltagare, barn och vuxna.

Även foreningens övriga medlemsverksamhet har påverkats. Det har inte genomfdfts några
utflykter, vandringar eller föreningsmöten

Årsmötet fick skjutas upp från planerat datum. Det genomfördes istället den 25 maj genom att
alla medlemmar fick ta del av årsmöteshandlingar och ett pro-forma-protokoll, och hade
möjlighet att lämna synpunkter samt godkänna protokollet. Sammanlagt 117 medlemmar
engagerade sig på så sätt i årsmötet.

Kontakter med Danderyds kommun och Djursholms AB
Styrelsen har koncentrerat sitt arbete på frågor som hör safirman med renoveringen av gården
och frågan hur gården ska användas i framtiden. Kommunen/Djursholms AB och löreningen
har haft återkommande informationsutbyte vid flera möten och många andra kontakter, där
ltireningen har framfort önskemål och synpunkter på renoveringen och hur gården ska
användas i framtiden.

Frågan om gårdens framtida funktion, hyresgäst/entreprenör och tillgänglighet för ftireningen
fick, trots starka påtryckningar på ägaren, ingen lösning under året. Styrel.sen har vid
upprepade tillftillen framfort till ägaren och dess verkställande direktör att foreningen inte kan
bedriva sin verksamhet i normal omfättning utan att kunna använda gården i samma
omfattning som tidigare. Föreningen har dock ännu inte, per dags dato, fått tillgång till gården
efter renoveringen.

Lokalfrågan
Föreningen saknar en egen fast lokal sedan lörberedelserna för gårdens renovering inleddes.
De baracker som placerats på gårdens tomt och som föreningen kunde disponera tillfiilligt f,rck
utrymmas, eftersom byggentreprenören behövde dem under renoveringsperioden. Föreningen
fick då tillgång till en tom avdelning på Rosenvägens florskola, men fick snart lämna den
eftersom den åter behövdes ftir forskoleverksamheten. Därefter stod föreningen utan egen
lokal. Under hösten 2A20 frck ftireningen åter tillgång till barackema, dock på obestämd tid.
Föreningens långsiktigt framtida hemvist är därför ännu olöst.

Lokalsituationen har orsakat mycket arbete for foreningen. som återkommande har fått packa,
flytta och lagra arkiv, möbler och all annan egendom. Under sommaren lagrades föreningens
egendom i lokal som fi)reningen i praktiken inte hade tillträde till. Även detta arbete har
påverkat möjligheten för föreningen att bedriva en norrnal verksamhet, till exempel med
arkiwård och dokumentation.

Framtidsfrågor
Styrelsen har arbetat med olika initiativ för att långsiktigt vända det minskande intresset ftir
föreningsengagemang och rekr,vtering till styrelsen. Styrelsen har även kontaktat många av de
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medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap, vilket lett till att flera personer har återvänt
som medlemmar.

Gårdsnytt
Föreningens medlemsblad Gårdsnytt saknar ordinarie redaktör. Därför har utgivningstakten
dragits ner. Två utgåvor har producerats och distribuerats till alla hushåll i Enebyberg.

Remissvar
Föreningen har lämnat ett remissvar på Danderyds kommuns miljö- och klimatprogram 2021_
2030 och har där bland annat kommenterat de punkter som berör traflksituationen, biologisk
mångfald och bebyggelsemilj ön.

Förslag om namnbyte
Föreningen har föreslagit kommunen att byta namn på Enebybergs allö till Emst Kihlbergs
alld. Kihlberg grundade Enebybergs villastad och tanken bakom ett namnbyte är att hålla
minnet av samhällets äldre historia levande. Föreningen har fått underhandsbesked att
kommunen ska ta ställning till förslaget under början av 2021.

Insamling
Föreningen har inlett en insamling med syftet att fa fram medel till en konservering av en
bevarad takmålning i gårdens huvudbyggnad. Insamlingen fortsätter under 2021.

Gåva
Föreningen har med tacksamhet mottagit två antika stolar som gåva från den mångårige
medlemmen Gösta Malmengård, som avled under året.

Enebyberg 4",, 1S \ f

Carl

Jan Löfgren
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Ingrid Haugen Ingrid Bråfelt


