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Prutokoll fört vid §tyrclscmöte för Förtundet för Ekrpartren lI/5 1995

Nåirvamrrdcr Birgitta Bergqvist, Airi Christoffersson, Karl Krook, Anne Murray, Richard Murray (from

4§), Solveig Palm, Kristina Smedberg, Herrrik Watdenström (from 4 §), Jana Zupanc (from 4 §b)'

samt adjungerad Mats Gullbcrg.

AilmäIt ltrtlnden Marianne Lunrlberg och Feter Schanta

§ f. MEfte Sppnan&,
Då såvål ordförande som vice ordforande var frånvarande utsågs Anne Murray rill att leda rnötet I

sekreterarens frånvaro valdes Karl Krook att förä protokoll.

§ 2. Drgodning.
Ilet utsända förslaget titl dagordning faststålldos med tillågg av en § 3b, OrdfÖrande korrferensen

§ 3t Tidigtt prutokoll-
Protokollet från dert 9 mars faststäIldes. Protokollet lrårr 3 april justeradcs stavningen av

Christoffersson samt nöterades an även Kristina Smedberg antnålt förhinder'

§ 3b. Oldfdnndc konfertnscrL
Ordförande konferenson ska håIlas den 19 maj kl I8,00 vid Brunnsvikens Segelsållskap. Programmet

bestär av diskussion av utsånt förslag till "Program fOr Ekoparken" och darefter festmäItitl.
Bestots att Birgitta Bergqvist och Kristina Smedberg står för möttsIl satrll att Jana Zuparro svarar för
inkOp och trarlsport av vin. Pris 150 kr, överskjutande kostnader fineursierfls &v fÖrbrurdet.

$ A. Rappoftr.
a) Henrik Waldenström visede en dummy med huvudkana och detaljkartor på ene sidsn och

beskrivning av olika områden och företeslser på den andra sidan- Förlaget godktindes av urÖtet,

Rrchard Murray underströk vikten av att villkoren for återforsrljnittg klarades ut och att dct tvdligt

framgick att 'Förbundöt för Ekoparkeu'var en av utgivarne.

b) Eu förslag till en A4'brochyr med information om Ekoparken visatlcu" Dentra broschyr var avsedd

att vara gratis- Henrik Watdenström och Anne Murray fick i uppdrag att uakgrartska innehåtlct'

Offert fanns på tre olika tryckalternativ. Anne Murray frck befogenheter utt iltortt r-atretl 5'000 kr

välja alternativ och skÖta upphandlingen.

Karl Krook informerade om den måssa med 'alternativ till Dennispaketet' sotn skulle hållas på

Brygghusct söndagerr och tnåndagen 13 - 14 maj.

Henrik Waldenström meddelade att Regeringsrätten vägrat Förbundet prÖvnirrgstillstånd i dess

overklagande av bygget för €l*{huset. Regeringsrätten finner utt FÖtbundet ej år part i målet'

Naturskyddsforeningen planetar'err kampanj fÖr adoption av de ekar §om YiixEt på den plancrade

byggplatserr, §tyrelsen beslutade att Förbundet skull stödja denna aktiort,

§ §. Ver{rsamhchpmgmm 1995-1996

Paragrafen bordlades,

$ 6. Policyprcgrnmmct
Forslaget diit"teraaes och dåretter beslöt man att sända ut det som sryrelsens forsteg till deltagama på

ordförande konferensen. Styrelseledamöterna uppmanades ocksfl att fuudera på everrtuclla
kompletteringar av programmet-
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S 7. övtiga frlgor
4) Lokalfrågan börjar bli nkut. Jana afterhör med landskapsarkitekterna om någon Ev desss karr ha.
något att erbjuda, därutöver utsågs Birgiua och Karl till lokaljag*re.

b) Richard g&v en kort oriefltering om den förberedande siuning sortr rniljÖvårdtgruppema haft med

Mrts Hult och övriga politiker i Stedshuset.

Vid protokollet Justeras

Karl Krook Anne Murray § /-s
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