
Enebybergsbibliotekets v  änners årsberättelse 2021  

Styrelsen avger här följande verksamhetsberättelse för år 2021.

1. Programverksamhet
Under hela 2021 har restriktioner tillämpats p g a utbrottet av Covid-19. Detta har påverkat 
verksamheten på många olika sätt. Trots det har vi kunnat genomföra programverksamhet 
dels via zoom, dels i Enebykyrkan:

24 februari: Ingemar Ernberg, professor vid Karolinska Institutet, kåserade via zoom utifrån 
den senaste bok som han ha medverkat i tillsammans med andra forskare, ”Kvantfysiken och 
Livet”.
24 mars: Årsmöte hölls via zoom, därefter pratade DN-journalisten och författaren Sanna 
Torén Björling om USA och polariseringen där utifrån sin bok ”Allt vi har gemensamt”.
15 september: Författaren Anna-Karin Palm berättade om arbetet med biografin över Selma 
Lagerlöf, ”Jag vill sätta världen i rörelse”.
20 oktober: Författaren Lena Andersson samtalade med Ingemar Ernberg om folkhemmets 
upplösning, med utgångspunkt från romanen ”Dottern”.
10 november: Kultur- och radiojournalisten Gunnar Bohlin berättade om sina böcker 
”Hovjuvelerarens barn” och ”Bibliotekarien i Magdeburg”.
27 november: Framgångsrik och vinstgivande julmarknad med bokförsäljning, sagoläsning, 
lotteri och tomte.
8 december: Uppskattat besök hos bokhandlaren och Enebybergaren Dorothea Hygrell, 
Djursholms bokhandel.
2. Barn och ungdomsverksamhet
Under året förekom inga aktiviteter som riktade sig till barn.
Normalt stöder EBV bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet med mer än 3 000 kr per år. 
Syftet med denna verksamhet är att stimulera barns läsande.

3. Hemsida och programblad
Föreningens hemsida med adressen www.ebvanner.se uppdateras kontinuerligt. Detta har 
under en del av året gjorts av Mariette Baecklund.
Under hösten övertogs arbetet av Lena Fieber som i anslutning till årsskiftet 2021/2022  
fräschade upp hemsidan och flyttade över den till ett billigare webbhotell, adressen är 
densamma: www.ebvanner.se.

4. Antal medlemmar
Föreningen hade vid slutet av året drygt 200 hushåll som medlemmar.

5. Styrelseledamöter, revisorer, valberedning och styrelsemöten
Vid föreningens årsmöte den 24 mars valdes Anders Bergstrand om som ordförande. Till 
styrelsen omvaldes vidare Mariette Baecklund, Carin Ekstrand, Lena Fieber, Ingvor Nordkvist
och Olof Sandberg.
Ingemar Ernberg omvaldes till styrelsesuppleant. Susann Moritz var under året, i egenskap av 
biblioteksföreståndare, adjungerad ledamot i styrelsen.
Till revisor omvaldes Ann-Mari Nilsson och nyvaldes Lena Cronvall Morén.
Maja Förberg omvaldes till ordförande i valberedningen och Cecilia Sylten nyvaldes som 
ledamot.



Styrelsen konstituerade sig så att Carin Ekstrand blev kassör.

Styrelsen har under året hållit fem möten. Vid mötena har diskuterats uppdrag att genomföra 
olika aktiviteter respektive att kontakta tänkbara föreläsare. Styrelsen har också diskuterat 
tänkbara föreläsare och beslutat revidera hemsidan. Några protokoll har inte förts, däremot 
minnesanteckningar som justerats av ordföranden och en ledamot, och programmet har som 
framgår ovan genomförs på sedvanligt sätt.

6. Ekonomi
Den ekonomiska ställningen och årets resultat framgår av bifogad resultat- och balansräkning.

7. Styrelsens kommentarer
Alla föreningens arrangemang har varit välbesökta och därmed bidragit till föreningens 
ekonomi. Dock måste vi konstatera att arrangemang där föreningen betalar arvode till 
föreläsaren i enlighet med Författarförbundets rekommendationer alltid ger ett underskott. 
Styrelsen vill därför inför årsmötet aktualisera en fråga om eventuell höjning av årsavgiften.
Enebyberg den 21 februari 2022
Anders Bergstrand           Mariette Baecklund              Olof Sandberg          Ingvor Nordkvist  
Carin Ekstrand                 Lena Fieber                Ingemar Ernberg


