
Enebybergs Gårds förening  
 
Årsmöte den 24 april 2022 kl 10- 12:30 
 
Närvarande: Enebybergs Gårds förenings styrelse:  Andreas Tidström, ordförande, 
 Jan Löfgren, kassör, Marie Hartman, sekreterare, Ingrid Bråfelt, ,  
Ebba Hermelin, Anita Nilsson, Catrin tidström, och Monica Wall,  
 
Frånvarande: Ingrid Haugen och Lena Cronvall Morén. 
 
Revisorerna: Nils Sporrong och Birgitta Törnqvist af Ström. 
 
Närvarande medlemmar i föreningen: , se protokollsbilaga 1.  
 
 
§1. Årsmötet förklaras öppnat. 
 
§2. Andreas Tidström väljs till mötets ordförande och. Marie Hartman   till mötets 
sekreterare. 
 
§3. Jan Olof Carlsson och Catrin Tidström väljs  att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll och att  vara rösträknare: 
 
§4. Närvarande  medlemmar ropas upp och antecknas; listan utgör röstlängd.  
 
§5. Det antecknas att årsmötet har sammankallats i enlighet med föreningens stadgar.  
 
§ 6. Dagordningen fastställs.  
 
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för året 2021 samt resultat och balansräkning 
föredras.   
 
§ 8. Stämman beslutar att årets resultat;  en vinst om 19 111 kr,   förs över till nästa år.  
 
§ 9. Catrin Tidström föredrar revisionsberättelsen.  
 
§ 10. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  
 
§ 11. Det antecknas att inga motioner inkommit. 
 
§ 12. Ingrid Haugen avgår ur styrelsen och i enlighet med valberedningen  förslag  beslutar 
stämman att som ny styrelseledamot välja Ulla Wikander  
 
 -Andreas tidström väljs till föreningens ordförande.  
 
-Ingrid Bråfelt och Ulla Wikander väljs att vara ledamöter av styrelsen för 2 år. 



 
-Nils Sporrong och Birgitta Törnqvist af Ström, som suppleant,  utses att vara revisorer för 
 ett år.  
 
-omval sker av den tidigare valberedningen, Jan Olof Carlsson, Anders Bergstrand och 
Monica Wall.  
 
§13. Stämman beslutar att medlemsavgiften ska oförändrat vara 100 kr för enskild medlem 
och  150 kr för familj.  
 
§ 14. Övriga frågor: 
 
Andreas Tidström berättar om föreningens verksamhet sedan den nya styrelsen tillträdde 
för ett halvår sedan: 
 
- styrelsen har  kontakt med Djursholms AB och med Danderyds kommun för att lösa 
föreningens lokalfråga 
 
- I samarbete med restaurangen Triften planeras nu midsommarfirande  och senare på 
sommaren en trädgårdsfest  
 
§ 15. Parkeringsfrågan i Gårdens närhet diskuteras. 
 
§ 16. Monica Frumeri håller ett anförande om Danderyds Arkivförening.  
 
§ 17. En film visas om bussbolaget SLO,  STOCKHOLMS LÄNS OMNIBUS AB som trafikerade 
norra Stockholm och startades 1923 med Ernst Kihlberg som dess förste direktör.  
 
Årsmötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse 
 
 
Marie Hartman                                                                       
 
Protokollet justeras:  
 
  
Andreas Tidström 
 
 
Jan Olof Carlsson                                                                    Catrin Tidström  .  
 
 
 
 
 
 
 



 
  


