
Protokoll frrt vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken lördagen den 13 mars
1999.
Richard Murray inledde med några minnesord över styrelseledamot Arne Martdng och revisor
Orjan Isaksson som båda avlidit. Per-Gunnar Högman, som även han avlidit, innefattades i
minnesorden. Den senare deltog i grundandet av Förbundet for Ekoparken.

§ 1. Upprop av ombud
Mötet öppnades av forbundets ordforande Richard Murray som hälsade de nåirvarande
välkomna och därefter florrättades upprop av ombud. Följande ombud var närvarande:
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Djurgårdens Hembygdsforening
Djurgården-Lilla Våirtans Mi§öskyddsforen.
Friluftsfrämjandst samt Naturs§ddsforen.
Saltsjobaden
Friluftsfrämjandet
Föreningen Natur och Samhälle i Norden
Föreningen Stora Skuggan
Föreningen Ekhagen
Haga Brunnsvikens Vänner

),

Hembygdsfiireningen Ostermalm
Naturs§ddsftiren. Stockholms krets
-"- Stockholms lansforb
Norra Djurgårdens Vänner
Picknick-klubben
Stockholms F ältrittklubb
Stockholms Vandrareforening
Stockholms Orienteringsforbund
Stockholms Ornitologiska forening
Svenska Turistforeningen, Sth-krets
-"_
Södermal m sparkernas vänner
Vårt Stockholm
Enskild medlem
Från valberedningen
För revisorerna

Carl-Johan Ihrfors
Claes Trygger
Tuva Wretblad

Jill Westermark
Erik Elvers
Margareta Wallman
Nils Ahlström
Peter Schantz
Ella Öström
Gunnel Ringmar
Anne Murray
Stefan Lundberg
Eva Sandberg
Birgitta Bergquist
Anita Lalander
Tore Dagerhamn
Torsten Welander
Barbro Jungstedt
Henrik Waldenström
Hans Wiklund
Mats Gullberg
Bitte Liberg
Richard Murray
Ole Settergren
Bo Sweddn
Magmrs Gabrielson
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§ 2. Mötets utlysande. Fastställande av dagordning.
Mötet lorklarade s behörigt utly st. Dagordningen fastställdes.

§ 3. Mötesfunktionärer.
Till ordforande for mötet valdes Carl-Johan Ihrfors och till sekreterare Birgitta Bergquist.

§ 4. Som justeringsmän och tillika rösträknare valdes Hans Wiklund och Bitte Liberg.



§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning.
Richard Murray foredrog verksamhetsberättelsen. Styrelsen rekommänderades attbarrtai
listan över "nätverkande" samt att göra en mera koncentrerad verksamhetsplan.

I den övriga diskussionen rörande verksamhetsberättelsen rapporterade flera
medlemsorganisationer att de inte ffitt protokoll eller Bladet från Ekoparken. Styrelsen
uppmanades se över rutinerna for utsändande av material.

Höstdagen på Stora Skuggan diskuterades Manga tyckte att dagen bor upprepas i Förbundets
regi. Peter Schantz foreträdde den motsatta åsikten. Förbundet bor inte sysslamed den sortens
aktivitet. Den hör enligt honom hemma bland medlemsorganisationerna.

Mats Gullberg foredrog bokslut och resultatriikning. Styrelsens verksamhetsberättelse,
bokslut och resultaträkning godkändes och lades till handlin garna.

§ 6. Revisionsrapporten.
Revisionsberättelsen foredrogs av Magnus Gabrielson i vilken foreslogs ansvarsfrihet for
styrelsen.

§ 7. Ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet for år 199g.

§ 8. §tyrelsens ftirslag om medlemsavgifter i framtiden. Richard Murray presenterade
styrelsens forslag till årsmötet giillande den framtida finansieringen
Beslut: Fn arbetsgrupp skall utses for att utredafinansieringsfrågorna.Uppdrogs åt styrelsen
att utse denna arbetsgrupp samt att tillse att information rorande forshg *n gäppen går ut
till medlemsorganisationerna i god tid innan beslut skall fattas.

§ 9. Motioner.
Inga motioner hade inkommit

§ 10. Årsavgift.
På forslag av styrelsen beslutade mötet att fastställa en oforändrad avgift på 500:_ ör
foreningar och 100:- for enskilda medlemmar.

§ 11. Val av ftirbundsordftirande.
Richard Murray omvaldes till forbundsordforande på två år.

§ 12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
På forslag av valberedningen omvalde mötet ordinarie ledamöterna Birgitta Bergquist och
Anne Murray samt nyvalde som ordinarie ledamot Ole Settergren alla pätvä är.
Nils Ahlström nyvaldes som ordinarie ledamot på eu år. Claes Tryggei och Jill Westermark
nyvaldes som suppleanter pä ett är.
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Styrelsens sammansättning: Richard Murray(ordf ) Ordinarie: Birgitta Bergquist, Anne
Murray, Peter Schantz, Henrik Waldenströrq Ole Settergren och Niis Ahlstr6m
Suppleanter: Claes Trygger och Jill Westermark
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§ 13. Val av revisor och suppleant.
På forslag av valberedningen omvaldes Lennart Mellbin. Nyval skedde av Magnus
Gabrielsson. Som suppleant nyvaldes Ronald Bjar.

§ 14. Val av valberedning.
Valberedningen bestående av Bo Sweddn och Birgitta Rapp omvaldes. Nyval skedde av
Mats Gullberg. Bo Sweden valdes till ordforande och sammankallande.

§ 15. Budget. Mats Gullberg foredrog forslaget till budget flor verksamhetsåret, vilken
beräknats på oforiindrade medlemsavgifter. Beslut: Budgeten fastståilldes av årsmötet med
tillägget att styrelsen ges möjligheten att göra ett tillägg på 10.000:- om så krävs.

§ 16.Övriga frågor.
Förbundets principprogram (policyprogram) delades ut.
Beslut: Siinds ut till alla medlemsorganisationer, vilka i sin tur lämnar synpunkter. Dessa
diskuteras därefter vid ett extra medlemsmöte i september.

Henrik Waldenström presenterade kort ett ft)rslag till uttalande som han skrivit. Uttalandet
handlar om den offentliga miljövården på statlig - läns- och kommunnivå och dess oformåga
att motverka de exploaterande krafterna inom samma offentliga sektor.
Beslut: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att genomarbeta forslaget och sända ut det till
medlemsorganisationerna. Förklaringar och exempel bor tillfogas samt tydligare anges vilka
de stora sakfrågorna är. Bör helst diskuteras vid det extra medlemsmötet i september.

Vidare informerade Peter Schantz om ett upprop fdr Nationalstadsparken som nu finns att
tillgå på nätet.

Mats Gullberg, som undanbett sig omval, aWackades for goda insatser som forbundets kassör

Mötesordforanden avslutade stämman.
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Bitte Liberg

årsmötesordförande
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