
 

Till deltagarna på Enebybergs Gårds Förenings årsmöte 2021 

Välkända omständigheter, d v s restriktionerna med anledning av Coronapandemin, omöjliggjorde 

även i år ett årsmöte enligt ordinarie rutiner. Istället arrangerades årsmötet genom att det i förväg 

skickades ut ett förslag till protokoll till alla medlemmar. Protokollet skulle betraktas som accepterat, 

under förutsättning att det inte innan den 26 april inkom några invändningar eller förslag till 

ändringar av beslut. 

Av förslaget till protokoll framgick att flera av styrelseledamöterna (ordföranden, vice ordföranden 

och sekreteraren) skulle lämna sina poster och att valberedningen inte kunde presentera kandidater 

till de vakanta posterna. 

Ett par medlemmar reste då förslaget att en nyvald valberedning skulle försöka finna kandidater till 

en komplett styrelse och att årsmötet därför skulle ajourneras efter val av valberedning, men före val 

till styrelse och övriga förtroendeposter. 

Den nya valberedningen (Jan Olof Carlsson, Anders Bergstrand och Monika Wall) har arbetat under 

sommaren och har nu presenterat sitt förslag (se bilaga, bl a med presentationer av de nya 

kandidaterna). Det förslaget föreläggs nu de medlemmar som registrerades i röstlängden för det 

ajournerade mötet, som därmed kan avslutas enligt plan den 21 september.  

Procedur för det fortsatta årsmötet 2021 

Detta brev innehåller ett pro forma-protokoll med de återstående och ej avslutade beslutspunkterna 

från det tidigare utskicket. Årsmötesdeltagarna kan ta ställning till valberedningens förslag och övriga 

frågor genom att antingen ställa sig bakom eller opponera mot det bifogade förslaget till protokoll. 

Denna information om beslutsprocessen och möjligheten att påverka den presenteras även på 

föreningens webbplats, www.enebyberg.com.  

Du kan svara med e-post till info@enebyberg.com eller brev till föreningens sekreterare Anders 

Fridell, Slångränd 11, 182 45 Enebyberg. Svar ska ha inkommit till föreningen senast kl. 24.00 

måndagen den 20 september 2021.   

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

kommit in från medlemmarna. Om förslaget får årsmötets stöd tillträder den nya styrelsen den 21 

september. 

Enebyberg den 3 september 2021 
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