Förbundet för Ekoparken

Protokoll

Styrelsen

2016 02 08

Sammanträde hos Anne Murray, Brännkyrkagatan 30
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Torbjörn
Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Anders Tranberg
Förhinder: Lars-Åke Hörjel, Bengt Rundquist, Lennart Tonell, Henrik Waldenström
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Förslaget till dagordning godkändes
§ 3 Protokollet från mötet den 20 januari gicks igenom och godkändes
I samband med genomgången noterades
att skrivelsen angående Österleden skickats in
att prövningstillstånd inte beviljats för Lappkärrsberget, kv Filosofen
att det planerade mötet den 5.2 angående Djurgårdsbrunn blivit inställt
§ 4 Rapporter
World Urban Parks (WUO)
Richard Murray rapporterade att ett möte över nätet hållits med 15 deltagare den 2.2. Därvid
konstituerades Standing Committee on Large Urban Parks. Richard Murray är ordförande
tillsammans med Gil Penelosa, som också är ordförande i WUP. Två vice ordförande utsågs också:
Margaret Gormley, Dublin, Irland och Chris Hardman, Melbourne, Australien. Tre arbetsgrupper
bildades, med ordförande enligt följande: 1) Good practice (Peter Verdyck och Lilia Haua), 2)
Knowledge and research (Patricia O´Donnell och Hoosmand Alizadeh) och 3) Advocacy and events
(Chris Hardman).
Albano
Richard Murray har talat med Sten Wetterblad om att förbundet skulle få följa planeringen av
bebyggelsen med avseende på den ekologiska inriktningen. Wetterblad lämnade ett positivt besked
men har ännu inte återkommit.
§ 5 Hjorthagstornet
Richard Murray hade begärt inhibition för att länsstyrelsen först skulle behandla inkommet förslag
om byggnadsminnesförklaring av Gasverket. Inhibition har dock inte beviljats. Det blir syn den 5.4.
Richard Murray och Henrik Waldenström har haft möte med Oscar Engelbert.
§ 6 Årsmötet
Anne Murray redogjorde för läget i planeringen för mötet.
Richard Murray föredrog muntligt det förslag till verksamhetsberättelse han arbetat fram. En
skriftlig version tillställs styrelsen för kommentarer och godkännande.

Anne Murray redovisade bokslut, resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015. Mötet
godkände den ekonomiska redovisningen.
Förslag till budget för verksamhetsåret 2016 diskuterades. En summa på 3.000 kr anslås i budgeten
till medlemskap i World Urban Parks och 10.000 kr för juridisk hjälp. Anne Murray gör ett förslag
till budget att läggas fram för årsmötet. Anders Tranberg tipsade om möjlig hjälp med praktiska ting
från Volontärbyrån. Anne Murray ska undersöka om förbundet kan skaffa ett s.k. Swish-konto,
vilket skulle förenkla betalningar i samband med båtutflykter, årsmötet och föreningskonferenser.
§ 7 Norrtullstomten
Märthe Angert Lilliestråle och Richard Murray kommer att ha ett möte med Roger Mogert den 15.2.
om Norrtullstomten.
§ 8 Juridikseminariet
FFE och Kommittén för Gustavianska Parken inbjuder gemensamt till seminariet som äger rum den
31.3.
Lokal för seminariet diskuterades.
Richard Murray listade fem frågeställningar att tas upp på seminariet:
1.Vilken roll ska förarbetena spela?
2.Vilka krav ska ställas på miljökonsekvensbeskrivningar?
3.Vilken roll ska domstolar ha i förhållande till kommuner och länsstyrelse?
4.Vilken skyldighet har domstolar att motivera sina domar?
5.Vilken talerätt har miljöorganisationer?
§ 9 Trädskyddet
Bitte Liberg bevakar ärendet. Länsstyrelsen har tagit beslut om skydd av träd utanför
detaljplanelagda områden. Styrelsen anser att fler träd bör betraktas som skyddsvärda och att
marklov ska krävas vid trädfällning.
§ 10 Övriga frågor
Märtha Angert Lilliestråle meddelade att Haga Brunnsvikens vänner den 7.4 kl 13.00 anordnar ett
seminarium på Vetenskapsakademin under rubriken ”Parkmiljö och långsiktig hälsa”.
§ 11 Kommande möte
Nästa möte blir förbundets årsmöte i Stockholms spårvägars lokaler den 5 mars.
Vid protokollet
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