
Protokoll från årsmöte i Förbundet för Ekoparken 11 mars 2017 

 

Förste intendenten vid Armémuseum Thomas Roth, expert på militär arkitektur och befästningar, 

höll före årsmötesförhandlingarna ett mycket intressant och uppskattat föredrag om bland annat 

militär verksamhet och bebyggelse på och kring Sörentorp. 

 

1. Mötets öppnande 

Richard Murray öppnade mötet. 

2. Upprop av ombud 

Ombuden ropades upp. 

Bergianska: Annika Giertz, Djurgårdens Hembygdsförening: Kerstin Brunnberg, Djurgården Lilla 

Värtan: Per Schönning, Friluftsfrämjandet: Lars Åke Höjer, Föreningen natur och samhälle i norden: 

Anita Larsson, Christina Twerin, Kjell Andersson, Naturskyddsföreningen i Stockholms län: Beatrice 

Sundberg, Ronny Fors, Sigtunabygdens naturskyddsförening: Anna Holmgren, Skuruparkens vänner: 

Gunilla Ingmar, Stockholms Naturskyddsförening: Elisabeth Edsjö, Tor Edsjö, Anders Tranberg, 

Stockholms Orienteringsförbund: Klas Langels, Stockholms Vandrareförening: Keneth Abbt, STF 

Stockholmsföreningen: Mats Gullberg, Södermalms parkernas vänner: Birgitta Palmertz Bitte, Britt 

Lidberg, Hans Nihlén, Stockholms vandrareförening: Peter Frykstedt, Stockholms Fältrittklubb Tore 

Dagerhamn, Samfundet St Erik: Fredrik von Feilitzen. 

Enskilda medlemmar: Allan Edblom, Anne Murray, Bengt Etzler, Lennart Tonnel, Richard Murray, Ole 

Settergren, Ulrika Hjelmstedt 

Donnator: Eivor Jihde. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

4. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet 

Kerstin Brunnberg valdes till mötesordförande. Ole Settergren valdes till sekreterare. Fredrik von 

Feilitzen och Elisabeth Edsjö Valdes till justeringsmän. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Richard Murray berättade om delar av styrelsens verksamhetsberättelse varefter den godkändes.  

Frågades om vilka som ingår i referensgruppen för Albano: Informerades om att referensgruppen 

utgörs av Förbundet för Ekoparken, Haga Brunnsvikens vänner, Stockholms Recilience Center, 

Kommittén för Gustavianska parken och Akademiska hus och Svenska Bostäder. Konstaterades att 

det dessvärre är svårt att påverka projektet. 



6. Revisorenas berättelse  

Revisionsrapporten lästes. Revisorerna tillstyrkte föreningens redovisning och ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

7. Fråga om ansvarsfrihet 

Balansräkning och resultatrapport fastställdes varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

8. Styrelsens förslag till stadgeändring 

Styrelsens förslag till stadgeändringar beskrevs. Innebörden är endast mindre justeringar, 

anpassningar görs av vissa benämningar m.m. till ”nationalstadsparkslagen”. Frågor ställdes och 

synpunkter framfördes och diskuterades. Förslaget till stadgeändringar godkändes. 

9. Inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit.  

10. Fastställande av årsavgift för påföljande år 

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter om 600 kr för de flesta föreningar och 300 kr för de riktigt 

små och 100 kr för föreningar utanför nationalstadsparken och enskilda. Förslaget godkändes. 

11. Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen 

Valberedningen företrädd av Beatrice Sundberg föreslog omval av Richard Murray som 

förbundsordförande och tillika ordförande i styrelsen. 

Förslaget godkändes. 

12. Val av övriga ledamöter samt suppleanter till styrelsen 

 

Valberedningen föreslog omval av ordinarie ledamöter för en tid av två år av följande avgående 

ledamöter: Märtha Angert Lilliestråle, Anne Murray, Bitte Liberg, Johan Tamm 

Valberedningen föreslog omval av suppleant för en tid av två år av Torbjörn Schmidt. 

Följande ledamöters mandatperiod sträcker sig fram till årsmötet 2018: Henrik Waldenström, Bengt 

Rundqvist, Lennart Tonell, Gunilla Sterner Kumm, Ole Settergren, Anders Tranberg. 

13. Val av revisorer och suppleanter för dessa 

Valberedningen föreslog nyval av Hans Nylén och Klaes Langel och omval av Per Björkman 

(samfundet St Erik) som suppleant. 

Förslagen godkändes. 

14. Val av valberedning 



Föreslogs omval av Beatrice Sundberg (sammankallande), omval av Ella Öström och nyval av Bengt 

Etzler till valberedning. 

Förslaget godkändes. 

15. Fastställande av budget för löpande verksamhetsår 

Resultatet 2016 var minus ca 4000. En bidragande orsak är att vi har svårt att få in 

medlemsavgifterna.  

Förra årets donation på 50 000 kronor har förbättrat ekonomin.  

Medlemsavgifterna budgeteras till ca 18000 kronor. Intäkter från båttur m.m. gör att vi planerar ha 

en omslutning på ca 36000 och gå jämt ut med det. 

16. Övriga frågor som årsmötet med ¾ majoritet beslutar ta upp till behandling 

Framfördes att det är ett problem att reglerna för vilka föreningar, som kan överklaga, vara sakägare, 

i plan- och byggärenden, ändrats. Framfödes att förbundet borde agera i frågan, bland annat mot 

bakgrund av att regeländringen kan stå i strid med Århuskonventionen. Frågan besvarades med att 

den varit upp vid seminariet på Vitterhetsakademin och förhoppningsvis kan det ur det mötet 

framkomma en lösning eller förbättrat läge. Regeringen ska svara kommittén som övervakar 

Århuskonventionen hur den tillämpats och förbundet har skickat in ett kritiskt remissvar. Anders 

Tranberg nämnde att Naturskyddsföreningen diskuterat frågan med miljöjuristen Gunilla Högberg 

Björck. Frågan bevakas av FFE. 

Inom organisationen World Urban Park pågår arbete i ett antal kommittéer. Det finns möjlighet att ta 

del av och bidra i dessa kommittéer. Förbundets representanter leder kommittén Large Urban Parks, 

inom vilken bl.a. en arbetsgrupp arbetar med en databas för stora parker. Andra kommittéer arbetar 

med barn och natur, äldres tillgång till parker och parkers betydelse för hälsa. Genom förbundets 

medlemskap kan all dess medlemsföreningar bli medlemmar i World Urban Parks till halva 

kostnaden. Alla i förbundets styrelse är medlemmar genom förbundet. 

17. Mötets avslutande 

Mötet avslutades och Richard Murray tackade Kerstin Brunnberg för insatsen som ordförande på 

mötet samt avtackade Lars-Åke Hörjel, som avgår ur styrelsen i och med detta årsmöte. 

 

Vid protokollet 

Ole Settergren 

 

Justeras 

 

_______________________________ 



Elisabeth Edsjö 

 

_______________________________ 

Fredrik von Feilitzen 


