
Protokol I fört
l 995

vid styrelsemöte för Förbundet för Ekoparken 314

\ärvarande: Richard \1urray. yarianne Lundberg. BirgittaBergquist, Carl-Johan Ihrlors. Karl Krooi, S;iuåig"p"lr, Henriklialdenström tfr o m par.5). Jana Zupan" ii.-o r-pä..+l
Anm.äld fränvaro: Airi Christofersson. per Isaksson. Anne IIurray.Peter Schantz

Dessutom närvarade Mats Gul lber.g

I ) Ordföranden hälsade al la välkomna och förklarade mötet öppnat.
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3) Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
ordförande {vald vid ärsmötet) Richard Murray
vice ordförande peter Schantz

sekreterare Mar r anne Lundberg
kassör Anne Murray

Mats Gullberg utsågs dessutom till att vara ständigt adjungerad_
Vad. gä I I er ärsmötets rekomrnendat
"ä*t'nåsä;q-s;ä;; [;i,' h;;-'i;;;'iå;t,lt:..1i]T fS.å,1;:"BI3iå::s.ttavuakta i frågan.
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4) Rapporter:

Carl-Johan föres,log att verksamhetsberättelsen frän föregående årskickas titr ,ucreiper;";;;^i.:t"i-;;i,-k;;;;;""on 
ett led i FFE:s

iii§ä!i:[?:å:';,:f:iii;"ä;å,:?-::i::" ].väk;",;p med ett sarsrir ttänkbara mottalare.' u"i";.;;:i.,fi l:ä"folnloå"i3., iiå30?:ii;. 
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Ii cfrar{ .sammanf attade ärsmötet :restm i dd;;.' 'i";ynn".r,"[' rä;;;; ;?å] ;åfåi:t,ii:fl:d';lånar i um ochunderhäl lning av en mycket uppskattad peter E[berg_pelz.
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5) Verksamheten för det kommande året:
R i chard sk i ssade pa en möj I i g struktur:
utatr.i ktad verksamhe t:-Deuakning av hob och p-ygovaktn.ingar au pol ila l l männa kontakter med

rob I em.
i ker och
d ito beslutsfattare, brev ti I ldesamma

.i nre akt i v iteter:
fål:li;;::icen mäste lösas, eventuet lt med någon av FFE
_-l:."tärkn ing av ekonom in-rramtagning av en karta-över Ekoparken samt enril:;T::i?X;o:1":lv. o,-eIo;;.[å, och FFE--".Jr;;å;åäf,;i.:: t_ ?or i c!'prosran
\"t i;;;i;t;å;;å.=l:;"?;;,;3"," rörs r agsv i s r s/5 da



Vad gä I I er FFE: s
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Jana. föreslog att vi later ett antal bra författarom tkoparken vi lka sedi!";r;irr-i en. bok o"r, "ai;såiåå:ota Carin Fiu"r,""-itii'äif"aiskutera eventuet r
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:å:rl?io*'rl;l;. kommer ärets verksarnhetsprosram upp som en

6) övriga frågor:
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meddelade också att han har flyttat ti I I ny lokal i Ganla
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X'å;;ririåyrelsemöten bestutades ti I I ltls kl 19.00 hos Richard

7l Mötet avslutades vid 23_tiden.
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