
 
 
 
 
 

     Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken 
 
    Lördagen den 14 mars 2015 
 
                                   på Stora Skuggans Wärdshus 
 
 
Mötet öppnades av förbundets ordförande, Richard Murray, som hälsade de närvarande välkomna. 
Bengt Rundquist överlämnade till förbundet en ordförandeklubba, tillverkad av trä från TV-eken. 
 

1. Upprop av ombud 
Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var respresenterade: 
 
Bergianska trädgårdens vänner 
Bergshamra för alla 
Brf Ripan 
Djurgården-Lilla Värtan Miljöskyddsförening 
Föreningen natur och samhälle i Norden 
Föreningen Stockholms auktoriserade guider 
Föreningen Östermalm 
Haga-Brunnsvikens vänner 
Naturskyddsföreningen i Sollentuna 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
Norra Järva Folkets Park 
Sigtunabygdens naturskyddsförening 
Stockholms fältrittklubb 
Stockholms naturskyddsförening 
Stockholms orienteringsförbund 
Stockholms ornitologiska förening 
Stockholms vandrarförening 
STF Stockholm 
Södermalmsparkernas vänner 
Ulriksdals koloniförening 
 
2. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen för mötet fastställdes. 
 
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Till ordförande för mötet valdes Mats Gullberg och till sekreterare Gunilla Sterner Kumm. 
 
5. Val av två justeringsmän för protokollet och tillika rösträknare 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Kjell Andersson och Erik Elvers. 



 
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Förbundets ordförande, Richard Murray, gav en utförlig presentation av verksamhetsberättelsen. 
Förbundets kassör, Anne Murray, föredrog bokslut och resultaträkning. 
Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning. 
 
7. Revisorernas berättelse 
Anne Murray föredrog revisionsberättelsen, i vilken revisorerna Hans Hägg och Anne Lönnqvist 
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet 
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
9. Styrelsens förslag 
Inga förslag framlades av styrelsen. 
 
10. Inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet 
 
11. Fastställande av årsavgift för påföljande år 
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för medlemsorganisationer på 600 kronor (med möjlighet 
till nedsättning, till lägst 300 kronor för mycket små föreningar) och 100 kronor för enskilda 
medlemmar samt möjligheten för föreningar utanför själva parken och med svag ekonomi att vara 
medlemmar i förbundet för en årsavgift på 100 kronor. 
Beslöts att godkänna styrelsens förslag. 
 
12. Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen 
 Richard Murray omvaldes till ordförande för en period på ett år 
 
13. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen 
Valberedningens ordförande, Beatrice Sundberg, föredrog valberedningens förslag. 
Beslöts i enlighet med förslaget. 
Styrelsens ledamöter, utöver ordförande, följande verksamhetsår: 
 
Ordinarie ledamöter 
Bengt Rundquist  Friluftsfrämjandet Norra Järva vald för verks.åren 2014 o 2015 
Ole Settergren   Enskild medlem   vald för verks.åren 2014 o 2015 
Gunilla Sterner Kumm Bergshamra för alla   vald för verks.åren 2014 o 2015 
Lennart Tonell   Enskild medlem   vald för verks.åren 2014 o 2015 
Anders Tranberg  Stockholms naturskyddsförening vald för verks.åren 2014 o 2015 
Henrik Waldenström  Stockholms ornitologiska förening vald för verks.åren 2014 o 2015 
Märtha Angert Lilliestråle Haga-Brunnsvikens vänner  omval för verks.åren 2015 o 2016 
Bitte Liberg   Södermalmsparkernas vänner omval för verks.åren 2015 o 2016 
Anne Murray   Föreningen Östermalm  omval för verks.åren 2015 o 2016 
Johan Tamm   Enskild medlem   omval för verks.åren 2015 o 2016 
 
Suppleanter 
Torbjörn Schmidt  Naturskyddsföreningen Sollentunakretsen  
         omval för verks.åren 2015 o 2016
    
Lars-Åke Hörjel  Friluftsfrämjandet Lidingö  omval för verks.åren 2015 o 2016 



 
 
 
14. Val av revisorer och suppleanter för dessa 
Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisorerna Hans Hägg, Stockholms vandrarförening, 
och Anna Lönnqvist, STF Stockholm, samt omval av revisorsuppleanten Per Björkman, Samfundet 
S:t Erik, alla på ett år. 
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag. 
 
15. Val av valberedning 
Beslöts att omvälja Beatrice Sundberg, Stockholms Naturskyddsförening, som valberedningens 
ordförande och sammankallande. Vidare beslöts omval av ledmöterna Ella Öström, Haga-
Brunnsvikens vänner, och Klas Langels, Stockholms Orienteringsförbund 
 
16. Fastställande av budget för löpande verksamhetsår 
Anne Murray föredrog styrelsens förslag till budget för det löpande verksamhetsåret.  
Beslöts att fastställa den föreslagna budgeten för 2015.  
 
17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor hade anmälts. 
 
18. Mötets avslutande 
Mötets ordförande, Mats Gullberg, förklarade mötet avslutat. Richard Murray tackade för ett väl 
genomfört årsmöte. 
 
Vid protokollet       Mötesordförande 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Mats Gullberg 
 
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Andersson       Erik Elvers                                                                                                 


