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§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Det tidigare utskickade förslaget till dagordning godkändes efter ett par tillägg 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Protokollet från styrelsemötet den 20 september godkändes och lades till handlingarna. 
I samband med protokollgenomgången aktualiserades följande frågor: 
 
. Politikeruppvaktning  
Beslutades att uppvakta Per Ankersjö ( c ) och Regina Kevius ( m ). 
 
. Konferensen ”What about urban nature – biodiversity and ecosystem services” 
Beslutades att FFE betalar deltagaravgifterna för Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray 
som deltagit i konferensen. Märtha och Richard skriver en liten rapport från konferensen. 
 
. Navigationssällskapets båthamn på Djurgården 
Richard Murray tar kontakt med ansvarig. 
 
 
§ 4 Rapporter 
 
. Överklagande i Regeringsrätten 
Den 13 oktober var förbundet genom Richard Murray representerat i Regeringsrätten vid en muntlig 
förhandling rörande Norra Djurgårdsstaden. De power points som  Richard visade vid 
förhandlingen kommer att läggas ut på FFE:s hemsida. 
 
. Ljusfesten runt Brunnsviken 
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från planeringen av ljusfesten, som ska äga rum den 7 
november. Underlag för pressrelease och program föreligger inom kort. 
Beslutades att FFE bidrar med 2000:-  till Haga Brunnsvikens vänner för arrangemangen vid 
ljusfesten  
 
. Norra Länken 
Richard Murray har deltagit i referensgruppsmöte. Konstaterades att en av de tre lindarna  (som 
stora summor läggs på att rädda) har blåst ned.  
 
 



.  Kungliga Djurgårdens Förvaltning  – Skötselseminarium 
Henrik Waldenström informerade om att KDF kallar till ett seminarium den 18 november på 
Naturhistoriska Riksmuséet. Seminariets främsta syfte är att exponera den publikation tagits fram 
av diverse sakkunniga under ledning av KDF samt att driva på länsstyrelsens arbete med en vård- 
och utvecklingsplan. Vid seminariet kommer Richard Murray att tillsammans med Gunnar Haeger 
lansera ett förslag om ett interimistiskt skötselråd för att komma igång med de praktiska 
skötselfrågorna. Seminariet planeras att få en uppföljare i början av 2011 när man hunnit smälta de 
frågeställningar som boken förhoppningsvis väcker.  
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan före 10 november. 
 
§ 5 Genomgång av styrelseledamöternas ansvarsområden 
Några ledamöter – Bengt Rundquist (Järvafältet, Järvakilen), Elisabeth Hedin (Silverdal), Bitte 
Liberg (Årstafältet), Märtha Angert Lilliestråle (Albano),  Henrik Waldenström (lgh på : 
Lappkärrsberget), Anders Widell ( fanjunkarbostället) gav korta rapporter. 
   
Påmindes om att alla i styrelsen måste gå igenom sina ansvarsområden 
 
Beslutades att i ledamöterna fortsättningen vid varje styrelsemöte ska rapportera nytt som skett 
inom respektive ansvarsområde.  
 
§ 6  Associationsmedlemmar 
Henrik Waldenström tog upp frågan om associationsmedlemmar till FFE.  Han utarbetar förlag till 
kommande möte. 
 
§ 7 Ekonomi och Hemsida 
Hittills har 16 föreningar och 5 enskilda medlemmar betalat medlemsavgift för 2010. Påminnelse 
om betalning går ut snarast till övriga.  8000:- har influtit från Stockholm Marathon. 
 
Betr. hemsidan ansågs lämpligt att ta bort ”nyheter” efter tre månader.  
Beslutades att i en ruta på startsidan lägga in Ekoparkens ”Gröna grannar” och göra det möjligt att 
klicka fram gröna kilar och andra gröna grannar.  
  
§ 8 Föreningskonferensen i november 
Gunilla Sterner Kumm och Anders Widell ansvarar för den praktiska planeringen av konferensen. 
Richard Murray bistår med förlag till inbjudan. På konferensen kommer föredragandet av aktuella 
ärenden att delas upp mellan olika styrelsemedlemmar. Förslag på lokal: Paschens malmgård. 
Datum: Tisdagen den 30 november. 
 
§ 9 Kommande möte i nationalstadsparksrådet 
Nästa möte i Nationalstadsparksrådet äger rum den 26.10. På dagordningen finns bl a beslut om 
förankringsprocess för vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken samt lägesrapport från 
kommunerna beträffande trädfällning i parken. Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle, 
FFE, och Henrik Waldenström, WWF,  kommer att deltaga i mötet. 
 
§ 10  Begäran från Länsstyrelsen att få ta över www.kungliganationalstadsparken.se  
Konstaterades att FFE:s medlemmar måste tillfrågas i ärendet samt att det också rör sig om en 
prisfråga.  Ärendet  hänsköts till ett kommande möte.     
 
§ 11  ”6:e juni-loppet” - galopptävlingar på Ladugårdsgärde 
Konstaterades att marken redan börjat förberedas för tävlingarna. Markberedningen 
överensstämmer inte med den information som Richard Murray fick vid ett möte med Täby Galopp 
och KDF. Flera i styrelsen uttryckte tveksamhet till arrangemanget. 



 
§ 12 Lidingöbro värdshus 
Rivningsplaner finns. Anders Widell bevakar frågan. 
 
§ 13 Enkät rörande stora parker från Fedenatur, Barcelona 
Richard Murray hade mottagit  ett frågeformulär - ”Survey of Social Functions in Periurban Natural 
Spaces”. Henrik Waldenström utarbetar ett förslag till svar som tillställs styrelsen före insändandet.   
 
§ 14 Djurgårdsbrunns tennisbanor 
Richard Murray visade de nya planerna för anläggningarna 
 
§ 15 Kommande styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum den 22 november kl 18 hos Gunilla Sterner Kumm i Bergshamra. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
  
 
 
 
 
 


