
                    Förslag 2021-09-01                  

Valberedningen 

  

Valberedningens förslag till återupptaget, ajournerat årsmöte den 21 

september 2021 

Föreningens styrelse 

Föreningens styrelse består av föreningens ordförande vald för ett år, samt minst sju och 

högst fjorton ledamöter, valda för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. 

Ledamot kan väljas om. 

Ordförande i föreningen och i föreningens styrelse: 

Andreas Tidström nyval 1 år (tom årsmötet 2022) 

Ledamöter av föreningens styrelse:           

Ingrid Haugen omval 2 år (tom årsmötet 2023)  

Jan Löfgren omval 2 år 

Anita Nilsson omval 2 år  

Monika Wall omval 2 år  

Lena Cronvall Morén nyval 2 år 

Marie Hartman nyval 2 år  

Ebba Hermelin nyval 2 år  

Catrin Tidström nyval 2 år   

Ingrid Bråfelt  är 2020 vald för 2 år (tom årsmötet 2022) 

Föreningens revisorer 

Valda vid årsmötet i april 2021 för 1 år: 

Nils Sporrong ordinarie                                                                                                   

Birgitta Törnqvist af Ström suppleant 

Föreningens valberedning 

Valda vid årsmötet i april 2021 för 1 år:                                                                                

Anders Bergstrand                                                                                                                 

Jan Olof Carlsson                                                                                                                   

Monika Wall 

 



 

Personbeskrivningar till förslag om nyval  

Andreas Tidström. Född 1958. Har genom sin släkt rötter i Enebyberg sedan 1940-

talet och bor här sedan 30 år. Har sedan ett 30-tal år haft uppdrag i kommunen och 

Svenska kyrkan. Hans vision är att vår hembygdsförening ska vårda vårt gemensamma 

kulturarv och vara en samlingspunkt för alla i Enebyberg.   

Lena Cronvall Morén. Född 1946. Kulturintresserad pensionerad civilekonom bosatt i 

Enebyberg sedan åtta år. Föreningsaktiv större delen av hennes vuxna liv; uppdrag i 

olika kommuner och i Regionen; uppdrag i kulturföreningar och Rotary. Tror att ” 

hembygden” och det lilla nära trygga samhället vinner mark och blir allt viktigare för 

många människor.  

Marie Hartman. Född 1942. Jurist och f d rådman i Helsingborg, ledamot av 

styrelserna för några bostadsrättsföreningar.  Numera boende i Täby C. Barn och 

barnbarn i Enebyberg ledde till att Mari upptäckte Enebybergs gård och blev intresserad 

av dess historia.  

Ebba Hermelin. Född 1944 och uppvuxen i Göteborg. Har bott i Stocksund och Mörby. 

Bor numera i Enebyberg. Utbildning: bl a Märthaskolan och Tillskärarakademin. Jobb: 

atelje i Göteborg, lärare på Märthaskolan, egen atelje i 15 år, kokerska på ett dagis på 

Östermalm. Drivit catering. 25 år på Skansen, bl a på Skansens Program- och 

Evenemangsavdelning. Föreningsverksam i bl a Hem och Skola, Friluftsfrämjandets 

styrelse och Rädda Barnen. Fn styrelseuppdrag för Konsthantverkarna. 

Catrin Tidström. Född 1961. Jurist, ämnesråd i Regeringskansliet. Har och har haft ett 

flertal uppdrag i kommunen. Har starkt intresse för natur och trädgård. Ser fram mot att 

i samverkan få till en ökad sammanhållning och roliga evenemang i vår fina hembygd. 

 

Enebyberg den 1 september 2021 

 

Anders Bergstrand               Jan Olof Carlsson              Monika Wall 


