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Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Allan Edblom, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray,
Jenny Rosen, Torbjörn Schmidt,
Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Anders Tunberg, Henrik Waldenström
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Richard Murray
Vice ordförande: Märtha Angert Lilliestråle
Kassör: Anne Murray
Sekreterare: Gunilla Sterner Kumm
Kommunikatör medlemsorganisationerna: Jenny Rosen
I samband med konstitueringen beslutades att Jenny, Anne och Torbjörn utgör en arbetsgrupp för
kontakter med medlemsorganisationerna.
Likaså beslutades att Richard, Henrik, Anders och Lennart utgör en arbetsgrupp med ansvar för
remissvar och kontakter med media samt att Jenny blir ansvarig för förbundets nyhetsbrev.
§ 3 Firmatecknare
Beslutades att förbundets firma tecknas av ordföranden Richard Murray och kassör Anne Murray
var för sig.
§ 4 Hemsidan
Diskuterades hur material ska föras över till WordPress. Beslutades att Jenny, Richard, Allan och
Torbjörn träffar Joakim Forslund. Därefter utkristalliseras vem som gör vad och vem som blir
ansvarig.
Två dokument med utkast till plan för förbundets webb hade tillställts styrelsen. Planen bygger på
en effektkarta för webben med syfte att göra webbplatsen så användbar som möjligt för förbundets
målgrupper. Styrelsen såg positivt på förslagen.
I samband med diskussionen om informationsstrategin beslutades att Anne kontaktar Mats Gullberg
beträffande arkivering av dokument.
§ 5 Godkännande av protokoll från per capsulambeslut
Mötet godkände protokoll av den 10.3.2018 beträffande per capsulambeslut rörande godkännande
av förbundets ekonomiska redovisning för 2017 samt verksamhetsberättelsen för samma år.
§ 6 Rapporter

. En interimsstyrelse har bildats för den nedläggningshotade föreningen ”Rädda Järvafältet”.
. Richard och Märtha ska träffa Lars Heikensten den 17.4 rörande placeringen av Nobelcentret.
. Richard har fått in ett svar på Lena Mickos inlägg på DN debatt angående byggande, markpriser
och riksintressen. Innehållet borde kunna användas i en replik till Expressen. Anders gör snabbt ett
utkast.
§ 7 Båtturen
Beslutades att skjuta fram FFE:s traditionella båttur till hösten samt att information om detta snarast
läggs ut på hemsidan.
§ 8 Länsstyrelsens förslag till handlingsplan för grön infrastruktur
Beslutades att ansvariga för remissvaret är Henrik (förstahandsansvar), Richard, Allan och Anders.
Stockholms Naturskyddsförening har remissmöte den 19.4 kl 18 på Norrtullsgatan 12 N. Ska vara
inne senast den 15 maj.
§ 9 Järvakilen
Allan rapporterade att Järfälla motorklubb i februari skrivit avtal med Häradsallmänningen om
användning i tio år. Arrendet är ganska kostsamt, varför det finns en möjlighet att klubben inte ror
iland avtalet. Kommunen ska se över översiktsplanen i denna del.
§ 10 Urban green summit
Möte med representanter för WWF, Kungl. Akademin för Skogs- och jordbruk och IVA har ägt rum
den 15 februari. Med på mötet skulle också ha varit representanter för Naturskyddsföreningen,
Mistra Urban Futures och Stockholm Resilience Center. Dessa organisationer var av olika skäl
förhindrade att delta, men hade uttryckt intresse. Tanken med mötet var att diskutera idén att
sammankalla ett antal internationella organisationer som arbetar för gröna frågor för att bilda en
grupp som kunde verka gemensamt för grön infrastruktur i städer gentemot UN-Habitat,
Världsbanken m.fl. viktiga internationella policyorgan. Richard har utarbetat en PM som summerar
mötets slutsatser och skisserar en väg vidare. Den har tillställts personer som ännu inte inkommit
med synpunkter.
§ 11 Plan för arbete med biologisk mångfald.
Richard har tagit kontakt med Anders Haglund, Ekologigruppen, för att ta fram en plan för hur
naturvärdena ska stärkas i Nationalstadsparken. Richard har därefter fört diskussioner med Magnus
Andersson, KDF, som skulle kunna sponsra ett sådant arbete, och Amelie Lindhagen, Länsstyrelsen.
§ 12 Bin i sta´n
Bin i sta´n ska vara med på Hagadagen. Märtha diskuterar ett projekt tillsammans med Göran
Wiklund, Bin i sta´n för att göra hela Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig miljö.
§ 13 Gröna kilarnas dag och Hagadagen den 20 maj
Haga Brunnsvikens vänner anordnar hagadagen den 20 maj, som sammanfaller med Gröna kilarnas
dag. Förbundet medverkar i programmet bl.a. med Henrik, som leder en fågelpromenad, Jenny som
ordnar en Natur- och kulturvandring i Ekolyx regi från Gärdet till Stora Skuggan och Richard som
leder en cykelguidning från Barkarby till Haga samt anordnar ett seminarium om Järvastaden och
Järvakilen i Koppartälten.
§ 14 Ekonomi
Anne rapporterade att kostnaderna för årsmötet uppgick till 10 635:- och intäkterna till 4 600:-.
Hittills har 19 föreningar betalat medlemsavgift för 2018. 1 100:- har influtit från enskilda

medlemmar.

§ 15 Kommande möte
Kommande styrelsemöte beslutades äga rum den 17 maj.
Vid protokollet
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