
 
 
 
       Protokoll för vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken 
 
    Lördagen den 29 maj 2021 
 
                utomhus vid Naturens Hus i Bergianska trädgården 
 
 
Mötet öppnades av förbundets ordförande, Richard Murray, som hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 1 Upprop av ombud 
 Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade: 
 
Bergianska trädgårdens vänner 
Bergshamra för alla 
Djurgårdens Hembygdsförening 
Friluftsfrämjandet 
Föreningen Natur och samhälle i Norden 
Föreningen Stockholms auktoriserade guider 
Föreningen Östermalm     
Haga-Brunnsvikens Vänner 
Katarina Hembygdsförening 
Lilla Frescati Koloniförening 
Naturskyddsföreningen i Järfälla 
Naturskyddsföreningen i Sollentuna 
Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
Riksmusei Vänner    
Samfundet S:t Erik 
Skuruparkens Vänner 
Stockholms Naturskyddsförening 
Stockholms ornitologiska förening  
Stockholms Vandrareförening 
Södermalmsparkernas vänner 
 
Utöver dessa deltog i mötet ett antal enskilda medlemmar. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen för mötet fastställdes. 
 
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Märtha Angert Lilliestråle och till sekreterare Gunilla Sterner 
Kumm. 
 
§ 4 a  Val av två justerare för protokollet och tillika rösträknare 
Till justerare för protokollet och tillika rösträknare valdes Ole Settergren och Lennart Nylund 
 
§ 4 b Fråga om mötets behöriga utlysande 
Mötet fastställdes behörigen utlyst. 



 
Därefter hölls en tyst minut för Stina Bäckström och som avlidit under året. 
 
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Förbundets ordförande, Richard Murray, gav en utförlig presentation av förbundets verksamhet 
under det gångna året, och förbundets kassör, Anne Murray, föredrog bokslut och resultaträkning. 
 
§ 6 Fastställande av resultaträkning och balansrapport 
Beslöts att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut, resultaträkning och balansrapport. 
 
§ 7 Revisorernas berättelse 
Revisor Hans Nihlén föredrog revisionsberättelsen, i vilken revisorerna föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
§ 9 Styrelsens förslag 
 Inga förslag framlades av styrelsen. 
 
§ 10 Inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 
 
§ 11 Fastställande av budget för löpande verksamhetsår 
Anne Murray föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret. Beslöts att godkänna 
förslaget.  
 
§ 12 Fastställande av årsavgift för påföljande år 
Styrelsen föreslog bibehållande av medlemsavgiften för föreningar på 700 kr per år, för mindre 
föreningar på 350 kr per år och för föreningar utanför parkens gränser, liksom för enskilda 
medlemmar till 150 kr per år. 
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
§ 13 Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen på ett år 
Richard Murray omvaldes till ordförande för en period på ett år. 
 
§ 14  Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen på ett år 
Valberedningens ordförande, Beatrice Sundberg, föredrog valberedningens förslag. Beslutades i 
enlighet med förslaget. 
Styrelsens ledamöter, utöver ordförande, för innevarande verksamhetsår: 
 
Ordinarie ledamöter 
Jenny Rosen   Djurgårdens Ekolyx   vald för verks.åren 2020-2021 
Ole Settergren   Enskild medlem   vald för verks.åren 2020-2021 
Gunilla Sterner Kumm Bergshamra för alla   vald för verks.åren 2020-2021 
Lennart Tonell   Enskild medlem   vald för verks.åren 2020-2021 
Anders Tranberg  Sthlms Naturskyddsförening  vald för verks.åren 2020-2021 
Henrik Waldenström  Sthlms ornitologiska fören.  vald för verks.åren 2020-2021 
Märtha Angert Lilliestråle Haga-Brunnsvikens vänner  omval f.verks.åren 2021-2022 
Bitte Liberg   Södermalmsparkernas vänner omval f.verks.åren 2021-2022 
Johan Tamm   Enskild medlem   omval f.verks.åren 2021-2022 
Allan Edblom   Järfälla Naturskyddsfören.  nyval  f.verks.åren 2021-2022 



 
Suppleanter 
Rikard Dahlén   Enskild medlem   vald för verks.åren 2020-2021  
Anne Murray   Föreningen Östermalm  nyval  f.verks.åren  2021-2022 
 
Som adjungerade till styrelsen för arbete med förbundets hemsida och övrig information valdes 
Lydia Källebo Rebemark, Jennifer Lemne och Jonas Stålhandske Palovaara. 
 
§ 15 Val av revisorer och suppleanter för dessa på ett år 
Till ordinarie revisorer omvaldes Hans Nihlén, Södermalmsparkernas vänner, samt nyvaldes Erik 
Elvers, Föreningen Natur och samhälle i Norden 
Till revisorsuppleant omvaldes Per Björkman, Samfundet S:t Erik.  
 
§ 16 Val av valberedning 
Beslöts omval av valberedningens ordinarie medlemmar Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen 
i Stockholms län, som valberedningens ordförande och sammankallande. Vidare beslöts omval av 
ledamöterna Ella Öström, Haga-Brunnsvikens vänner, och Bengt Etzler, enskild medlem. Som 
nyval som suppleant valdes Cecilia Lagersvärd, Föreningen Stockholms auktoriserade guider. 
 
§ 17 Uttalande 
Mötet beslutade att antaga styrelsens förslag till uttalande från förbundet med rubriken ”Använd 
inte den kungliga dispositionsrätten för att stödja kommersiella intressen som skadar Djurgården 
och Nationalstadsparken”. 
 
§ 18 Övriga frågor 
Richard Murray informerade om att förbundet genom ett bidrag från Länsstyrelsen får möjlighet att 
digitalt arkivera gamla dokument från tiden före digitaliseringen. Anna Hellers kommer att anställas 
för det praktiska arbetet med skanning. Henrik Waldenström uppmanade alla som har material om 
Nationalstadsparken och/eller förbundet, att inkomma med detta. 
 
§ 19 Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
 
Vid protokollet      Mötesordförande 
 
Gunilla Sterner Kumm      Märtha Angert Lilliestråle 
 
 
Justeras 
 
Ole Settergren       Lennart Nylund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 
 
 


