
 
 
 
  Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken 
 
 
   Lördagen den 14 februari 2009 
 
 
 
 
Mötet öppnades av förbundets ordförande, Richard Murray, som hälsade de närvarande välkomna. 
 
1. Upprop av ombud 
Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade: 
Bergshamra för alla 
Djurgården- Lilla Värtan Miljöskyddsförening,  
Djurgårdens Hembygdsförening, 
Folkkulturcentrum  
Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund,  
Friluftsfrämjandet, Norra Järva,  
Föreningen Järva Folkets Park, 
Föreningen Natur och Samhälle i Norden,  
Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider,  
Haga-Brunnsvikens Vänner,  
Hyresgästföreningen Norrmalm,  
Norra Järva Hembygdsförening,  
Samfundet St Erik,  
Stockholms Fältrittklubb, 
Stockholms Ornitologiska förening, 
Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen,  
Södermalmsparkernas vänner. 
 
2. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet förklarades behörigen utlyst 
 
3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägget: Fastställande av resultat och balansräkning. 
 
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Till ordförande för mötet valdes Per Björkman och till sekreterare Gunilla Sterner Kumm 
 
5. Val av två justeringsmän för protokollet och tillika rösträknare 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Jörn Beckmann och Anita Lalander 
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Förbundets ordförande, Richard Murray, presenterade verksamhetsberättelsen. Kassören, Anne 
Murray, föredrog bokslut och resultaträkning. Hemsidesansvarig Bengt Rundquist informerade om 
förbundets hemsida. Verksamhetsberättelsens innehåll ledde till en engagerad och livaktig 
diskussion kring flera av de ärenden som förbundet arbetat med under året.  
Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning och lägga dessa 
till handlingarna. 



 
7. Revisorernas berättelse 
Revisionrapporten föredrogs av Hans Wiklund, som i sitt föredragande underströk vikten av att  
a) inbetalningskort för förbundets medlemmar skickas ut i tidigt under verksamhetsåret b) 
kostnadsunderlagen är tydliga  c) alla utlägg styrks med verifikat.  
Förslogs ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet 
Resultat- och balansräkning för 2008 fastställdes. 
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 
 
9. Styrelsens förslag 
Inga förslag framlades av styrelsen 
 
10. Inkomna motioner 
Från Anita Lalander, Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider, hade inkommit ett yrkande om 
att förbundets ordförande, Richard Murray, snarast skriver ett brev till miljöminister Anders 
Carlgren med kopia till HMK Carl XVI Gustaf samt eventuellt till landshövding Per Unckel att 
varje EU-delegat under Sveriges ordförandeskap och tillika Naturens år 2009 får en kort 
introduktion (s.k. miniguidning) av Nationalstadsparken.  
  
Eftersom skriftligt underlag inte förelåg årsmötet, beslutades att yrkandet skulle föras vidare till 
styrelsen för beredning och beslut. Styrelsen förklarade sig villig att verka i yrkandet anda. 
 
11. Fastställande av årsavgift för kommande år 
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för medlemsorganisationerna på 600 kronor (med möjlighet 
till nedsättning, lägst 300 kronor, för mycket små föreningar) och 100 kronor för enskilda 
medlemmar. 
Beslöts att godkänna förslaget. 
 
12. Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen 
Valberedningen föreslog omval av ordföranden Richard Murray. 
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
13. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsens 
Valberedningens ordförande, Inga Ovanmo Skoog, föredrog valberedningen förslag. 
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag. 
Styrelsens ledamöter, utöver ordförande, följande verksamhetsår: 
Ordinarie ledamöter 
Bengt Rundquist  Friluftsfrämjandet   vald 2008-2009 
Lennart Tonell   Enskild medlem   vald 2008-2009 
Elisabeth Hedin  Naturskyddsföreningen  vald 2008-2009 
Anders Widell   Friluftsfrämjandet   vald 2008-2009 
Henrik Waldenström  Stockholms Ornitologiska Förening vald 2008-2009 
Anne Murray   Hembygdsföreningen Östermalm omval 2009-2010 
Märtha Angert Lilliestråle Haga Brunnsvikens Vänner  omval 2009-2010 
Bitte Liberg   Södermalmsparkernas vänner nyval  2009-2010 
Gunilla Sterner Kumm Bergshamra för alla   fyllnadsval 2009 efter Cecilia 
         Lagerswärd    
 
 



    
Suppleanter 
Lars-Gunnar Bråvander Enskild medlem   nyval 2009-2010  
Johan von Garrelts  Haga Brunnsvikens Vänner  omval 2009-2010 
Joanna Cornelius  Miljöjuristerna, enskild medlem fyllnadsval 2009 efter 
         Gunilla Sterner Kumm 
      
 
14. Val av revisorer och suppleanter för dessa 
Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisorerna Hans Wiklund (sk) och Hans Hägg samt 
revisorsuppleanten Per Björkman, alla på ett år. 
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag. 
 
15. Val av valberedning 
Beslöts att omvälja Inga Ovanmo Skoog som valberedningens ordförande och sammankallande 
samt valberedningens båda ledamöter Ella Örström och Mats Gullberg. 
 
16. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 
Anne Murray föredrog förslaget till budget för det kommande verksamhetsåret. 
Beslöts att fastställa den föreslagna budgeten för 2009 
 
17. Övriga frågor 
Henrik Waldenström informerade om att styrelsen tagit ett inriktningsbeslut om samverkan mellan 
olika aktörer som kämpar för natur och kultur, också sådana som inte är medlemmar i FFE. Ett 
första steg skulle kunna vara en konferens kommande höst. 
 
Henrik Waldenström informerade om föreningsmötet den 2 april i Geovetenskapens hus vid 
Stockholms Universitet. Två talare, som båda disputerat på avhandlingar som berör 
Nationalstadsparken, kommer att medverka.  
 
Henrik Waldenström påminde om den båttur för föreningarna som äger rum den 20 april och 
uppmanade årsmötesdeltagarna att sprida informationen. 
 
Per Schönning, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, informerade om två ärenden som 
har att göra med  talesrätten för miljöorganisationer, som genom antagande av Miljöbalken i 
Sverige blivit hårdare reglerad än de EG-direktiv den bygger på. DLV har därför i några fall 
ifrågasatt om det är tillåtet att ha dessa hårdare bestämmelser. 
 
Det första ärendet, som DLV drivit, är byggandet av en kraftledningstunnel med arbetstunnel 
belägen i våtmark inom Hjorthagsparken, tillika värdekärna i Gärdets spridningsväg för 
Nationalstadsparkens ”getingmidja”. DLV avvisades i alla instanser upp till Högsta Domstolen, som 
beslöt att tillmötesgå DLVs begäran om prövning med hänsyn till den s k Århuskonventionen och 
MKB-direktivet att efterhöra med EG-domstolen.  
 
Det andra ärendet, som DLV drivit gäller byggandet av ett nytt stort kraftvärmeverk i Hjorthagen 
intill skolor och äldreboende utan att de skyddsavstånd som rekommenderas av myndigheterna 
uppfylls.  Här gäller även fråga om utsläpp enligt IPCC-direktivet. Högsta domstolens begäran om 
förhandsavgörande har bekräftats av EG-domstolen. 

 

 

 



18. Mötets avslutande 
Mötesordföranden Per Björkman förklarade mötet avslutat. Richard Murray tackade för ett väl 
genomfört årsmöte.  
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
 
Gunilla Sterner Kumm  Per Björkman 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörn Beckmann   Anita Lalander  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


