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Skrivelse från C arl-Jahan lhdors I 997 -02 - I 6

Carl-Johan Ihrfors har tiliställt styrelsen en skrivelse med begåiran om behurdling vid årsmÖtet den 15

mars. Enligt stadgans § 6 p 5 skail forslag som skall behandlas som motion vid årsmötet tillställas

styrelsen s]enast ,:**. btyrelsen forslår darfor att skriveisen behandlas som en Öwig fråga'

C-J I foreslår att årsmötet uttalar att FFE inte kan vara anslutet till nagon annan organisation såvida

inte samtliga anslutna organisationer givit sitt medgivande.

Frågan är vad som är en orgarrisation' Det fall som C-J I tar upp gtillerNätverket Ur tid är leden

(IIIAL) U-tÄL är ett nätvärk, besluten gäller bara for de organisationer som ställer upp på besluten'

Vid ordforandekonferensen i augusti l96e diskuterades med inståmmande fiän samtliga närvarande

huruvida FFE skulle delta i den kampanj som föreslagits av några fÖreningar i IITAL' Kampanlen

skulle heta "Kraftsamling för Stor-Stockholm".

Kampanj ens paroller var

1 ) Omforhandla Dennispaketet
2) Centralbron i turnel
3) Stoppa biltullarna enligt Dennis
4) Ror inte nationalstadsparken - Ekoparken

Dessa paroller tyckte ordförandekonferensen och styrelse n var bta' Särskrlt bra var att UTÅI:s alla

föreningar stiiilde upp på försvaret av Ekoparken.

FFE är också med i ett annat nätverk: Stor-Stockholms miljoorganisationers trafikråd (SlvITR)' Det

har ett enda syfte: att samordna miljöorganisationemas deltagande i de utokade miljöprÖvningama av

Dennispaketets projekt. Åven där gäller att nätverket inte kan fatta beslut på

medlemsorgani sationemas vägnar.

Givetvis är det mycket viktigt att förankra deltagande i kampanler (liksom utformande av egna

kampanjer) hos FFE:s medlemsorganisationer. Detta har stgelsen också gjort'

Skulle fråga uppstå om att FFE, skulle gå in som medlem i en annan organisation som kan ta beslut på

FFE:s vafrar uppstår en helt annan sttuation. Styrelsen ser det-inte som särskilt troligt att det kan bh

aktuellt, *.t aåf t* inte uteslutas, t.ex. att FFE skulle vilja ga med i någon intemationell

organisation för bevarande av grönområden. Då kan det vara befogat att ha en st4ängare regel' lr'4en att

kräva att alla medlemsforeningar skall instiimma kan leda till orimliga situationer - att en enda

forening kan avgöra beslute! eller att det tar mycket lang tid iman alla fÖreningar fattat formella

beslut. Etyr"tr.i måste naturligtvis låta frågan iå den behandling den fortjanar - ett msr kontroversieiit

forslag kräver en grundligare färanknng hos medlemsfÖreningarna ån ett okontroversiellt'

Stlrelsen föreslår att årsmÖtet uttalar som s1n rekommendatton

att det är önskvärt att styT eisen hÖr ordfÖrandekonferensen inrran beslut fatlas om att delta t kampanler

eller ett mera stadigvarande samarbete med andra organisationer och

CILt beslut om att ingå i annan organisation, som kan-fatta beslut på FFE:s vägnar' skall behandlas på

odforandekonferens, forbunds- el ler årsmÖte.

Styrelsen
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Skrivelse till

F'örbundet F'ör Ekoparkens årsmöte

FFE bildades den 28 mars 1992. FFE:s huvuduppgift enligt stadgarna är
att verka för att Ekoparken bevaras och utvecklas. Förbundet har lyckats
kraftsamla ett stort antal föreningar med vitt skilda intressen kring detta
måI. Under de fem första åren har förbundet haft stora framgångar när
det gäller att värna Ekoparken.

Förbundet är enligt sina stadgar en partipolitskt obunden sammanslutning
och dess medlemsföreningar är opolitiska. Det är därför inte möjligt att
ansluta förbundet till organisationer vari politiska föreningar ingår och
som har politiska frågor på sin dagordning. Det är enligt min mening
nödvändigt att förbundet håller på denna princip.

Nätverket "Ur Tid är Leden" (UTÄt-) uppger.på broshyrer och affischer
att Förbundet För Ekoparken är anslutet . UTAL anger i tidningen
Miljöhoppet nr 3196 bland sina medlemmar förutom FFE ett trettiotal
organisationer varav fem politiska tillhörande tre politiska partier.
UTAL deltager intensivt i den politiska debatten kring den s.k. Dennis-
överenskommelsen.
FFE:s anslutning till "Ur Tid är Leden" strider mot förbundets stadgar.

Vid ett möte med FFE:s medlemsorganisationers ordförande i december
96 uttalades att förbundet i fortsättningen för att bibehålla sin
trovärdighet skulle agera självständigt. Detta hindrar givetvis inte att
fcirbundet kan använda argument som andra organsiationer för fram.

Jag föreslår
att FFE på sitt årsmöte den 15 mars 1997 tar upp frågan ang förbundets
anslutning till andra organisationer och

att årsmötet därvid uttalar att FFE inte kan vara anslutet till någon annan
organisation såvida inte samtliga anslutna organisationer givit sitt
medgivande.

Stockholm de l6 februari 1997

(larl- I hrfors
Ordförande för Djurgårdens hembygdsfcirening
Styrelseledamot FFE
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