
Protokoll från årsmötet den 30 mars 2022 för Enebybergsbibliotekets Vänner (EBV) 
i Träffpunkt Enebyberg

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Anders Bergstrand öppnade mötet i närvaro av ca 20 medlemmar. En 
presentation hölls laget runt. Anders hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Anders Bergstrand valdes att som ordförande leda årsmötet.

§3 Mötets behöriga utlysande 

Det konstaterades att kallelse har skett enligt stadgarna. Årsmötet förklarades behörigen 
utlyst. 

§4 Upprättande av röstlängd

En lista över de närvarande upprättas i händelse av omröstning och skulle vid behov 
kunna fungera som röstlängd.

§5 Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

§6 Val av sekreterare och två justeringsmän för mötet

Till sekreterare valdes Olof Sandberg och till justeringsmän jämte ordföranden valdes 
Cecilia Sylten och Peter Haas.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning 

Verksamhetsberättelsen inkl. resultat- och balansräkningen hade sänts med  e-post. 

Anders berättade också kortfattat om kommande event. 

Under våren planeras ett event kring ämnet Svensk Neutralitetspolitik, kanske utifrån 
Britt-Marie Matsson bok i ämnet. 

Till hösten planeras en träff med Gunnar Wetterberg utifrån hans kommande bok liksom 
med Lotta Skoglund utifrån hennes böcker om ”diagnosbarn”.

Kassören meddeade att det finns ca 30 000:- på vårt konto. Föreningen har drygt 200 



medlemmar.

Beslutades att meddelande om medlemsavgift skickas ut före årsskiftet så de kommer i 
takt med betalning av medlemsavgifter för andra föreningar.

§8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Anne-Marie Nilsson.

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag. 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsårets förvaltning. Årsmötet beslöt i enlighet med detta.

§10 Motioner 

Inga motioner hade inkommit.

§11 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

För att stärka föreningens ekonomi och skapa utrymme för att bjuda in författare föreslog 
att årsavgiften höjs till 200 kr per familj och 150 kr per enskild medlem för år 2023. 

Årsmötet biföll styrelsens förslag.

Styrelsen fick också mandat att överväga om träffarna ska bli avgiftsfria.

§12 Val av ordförande, styrelseledamöter och en suppleant 

Valberedningens ledamot Cecilia Sylten föredrog valberedningens förslag. 

Omval av nuvarande ordförande Anders Bergstrand föreslogs. Årsmötet beslöt i enlighet 
med förslaget.

Valberedningen föreslog fem ledamöter till styrelsen. De nuvarande ordinarie 
styrelseledamöterna Mariette Baecklund Jensen, Carin Ekstrand, Lena Fiber, Ingvor 
Nordqvist och Olof Sandberg föreslogs till omval.  Ingemar Ernberg föreslogs till omval 
som suppleant i styrelsen.

Årsmötet beslöt i enlighet med dessa förslag.

§13 Val av revisorer



Enligt valberedningens förslag omvaldes Anne-Marie Nilsson och Lena Cronvall Morén 
till revisor.



§14 Val av valberedning

Maja Förberg och Cecilia Sylten omvaldes.

§ 16 Övriga frågor

Styrelsens ordförande tackade för året.

Ingvor lyfte frågan att möjliggöra för medlemmar att föreslå talare. Sågs som positivt.

Föreslogs att undersöka en resa att besöka biblioteket i Helsingfors och också besöka 
vänorten Grankulla. Förslaget bemöttes positivt.

Styrelsen undersöker möjligheten att ordna läsecirkel.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet 

Olof Sandberg

Justeras:

Anders Bergstrand                                   Cecilia Sylten                            Peter 
Haas

Efter årsmötet hölls ett program till stöd för Ukraina:
Lesya och Anastasiia Klonova, mor och dotter, ger oss en ögonblicksbild från Ukraina. 
Anastasiia berättade om ukrainsk kultur och historia och Lesya spelar klassisk musik på 
flygeln med anknytning till hemlandet. Tillsammans med Anastasiias dotter sjöng de 
också ukrainska visor.
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