Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Protokoll

2013 02 13

Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Klas Langels (till §), Bitte Liberg, Anne Murray, Richard
Murray, Bengt Rundquist, Ole Settergren (från §), Anders Widell
Förhinder: Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Henrik Waldenström
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. Richard utsågs att skriva protokoll och Anne
Murray att justera det.
§ 2 Protokollet från mötet den 15 januari gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna
§ 3 Källhagens värdshus
Ett möte har hållits mellan tre ledamöter ur FFE:s styrelse, Märtha Angert Lilliestråle, Anne Murray
och Richard Murray, och tre ledmöter ur styrelsen för Djurgårdens hembygdsförening, Joen Sachs,
Göran Söderström och Peter Hermelin för att diskutera förslagen utbyggnad. De närvarande enades
om att villkora tillbyggnaden på följande sätt: 1) den nya längan kortas 8 meter eller tre rum, 2)
fönstren mot Djurgårdsbrunnsviken får inte lysa nattetid, 3) inga lysande utgångar eller fönster på
gavlarna, 4) lastfaret/lastintaget på baksidan utgår och 5) utgången från östra gaveln görs ytterst
diskret om den behövs. Formuleringen av dessa villkor ska Richard Murray stämma av med DHF,
varefter svar lämnas till Djurgårdsförvaltningen och Källhagens värdshus.
§ 4 FFE:s årsmöte
Årsmötet ska som tidigare beslutats äga rum lördagen den 16 mars 2013 med start kl 16. Plats:
Ulriksdals Slottscafé i Ulriksdalsparken. Dessförinnan guidning i Ulriksdal av Henrik Waldenström
och Ulla-Britt de Marchi. Efter årsmötesförhandlingarna blir det ett föredrag om parken av Henrik
Waldenström och Johan Sjölander med bilder samt en lättare måltid. Verksamhetsberättelsen
genomgicks och korrigerades på några punkter varefter styrelsen godkände den. Richard Murray
gör ändringarna samt färdigställer program, i samarbete med Henrik Waldenström, och
dagordning. Anmälningar görs per mail till Klas Langels och inbetalningar av avgift för mat och
kaffe (200:-) görs på plusgiro. Bengt Rundqvist gör utskicket senast fredagen den 15 februari.
Anne Murray låter kopiera handlingar till mötet. Beslöts hedra Pernilla Nordström på årsmötet för
hennes insatser för att få fram vård- och utvecklingsplanen. Beslöts tilldela Greger Careplan
förbundets hedersdiplom. Följande personer ska inbjudas av Richard Murray: Pernilla Nordström,
Lars Nyberg, Greger Carpelan, Gunilla Högberg Björck och Sven Lorentzi. Föredragshållaren
Johan Sjölander ska också bjudas på middagen.
Beslöts budget med oförändrad medlemsavgift. Beslutad budget bifogas årsmöteshandlingarna. I
budgeten togs ett något större belopp upp för omgörning av hemsidan inför öppnandet av
Besökscentret på Djurgården. Hemsidan finansieras ur reserverade medel. För juridisk rådgivning
anslogs 10.000 kr. Detta resulterar i ett budgeterat underskott 2013 om 5.000 kr förutom uttag av
fonderade medel för hemsidan.
§ 5 Bengt Rundqvist manade styrelsen att besöka hemsidan innan man klagar på ev. brister i
informationen. Styrelsen beslöt samfällt att så ska ske och att bevakningen av de sidor var och en
ansvarar för ska bli bättre. Bengt informerade också om systemet med utlagda burkar med
meddelanden i – s.k. geocatching – varav ett dussin redan finns i Hagaparken, som ska leda till att

personer söker lokalisera dessa och på kuppen lär sig något om parken. Detta kan utvecklas.
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