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'Ene §y 6 eW s § årds Y öreruing

fuprotokoll fiirt vid Enebybergs Gårds Förenings
fiireningsmöte (årsmöte) den 26 april 2021

§ I Mötet öppnades av ftireningens ordftirande Carl Johan Gezelius.

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

§ 3 Röstlängd 1ör ft)reningsmötet upprättades. (Bilaga I till originalprotokollet)

§ 4 Till ordforande för mötet valdes ltireningens ordforande Carl Johan Gezelius
och till sekreterare styrelsens sekreterare Anders Fridell.

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

§ 6 Årsmötet beslöt att fastställa den foreslagna loredragningslistan.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse lor2020 gicks igenom och godkändes.
Resultat- och balansrapporter 1'or verksamhetsåret 2020 lades till
handl ingarna. (Bi laga 2)

§ 8 Revisionsberättelsen I'oredrogs av I'oreningens revisor Nils Sporrong.
(Bilaga 3)

§ 9 Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens forslag att till ftirfogande stående
medel, behållningen fiån foregående år 148 250 kronor samt årets överskott
15 720 kronor. totalt I 63 970 kronor, balanseras i ny räkning.

§ l0 Årsmötet beslöt i enlighet med revisorns ftirslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2020.

§ 11a Två motioner, som lämnats in lor sent for att kunna behandlas på föregående
årsmöte, avslogs enligt styrelsens ftirslag (Bilaga 4).

§ 1 Ib En motion rörande ett eventuellt namnbyte på i\4örby Centrum har kommit
in for sent.

§ l2 Nomineringar till föreningens valberedning: Anita Andersson nominerar Jan

Olof Carlsson. Jan Olof Carlsson nominerar Anders Bersstrand och Monika
Wall. Dessa välies.
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§ l3 Ordliiranden förklarade årsmötet ajournerat i väntan på att valberedningen
presenterat förslag på ny ord{tirande och styrelse. Årsmötet återupptas den 21

september 2021. Fram till dess upprätthåller den avgående styrelsen
styre I sef unktionerna.

Justeras Vid^orotokollet
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