
Protokoll fört vid årsmöte for Förbundet för Ekoparken lördagen den 14 mars
1998

§ t. Upprop av ombud
Mötet öppnades av forbundets ordforande Richard Murray som hälsade de närvarande
välkomna och diirefter örrättades upprop av ombud. Följande ombud var närvarande:
Bergianska Trädgårdens Vänner Ulla Tandberg
Djurgårdens Hembygdsforening Carl-Johan Ihrfors
-"- MargaretaCramer
Friluftsframjandet Åke Rosenqvist
Fören.Natur och Samhälle i Norden
Föreningen Stora Skuggan
Föreningen Ekhagen
Haga Brunnsvikens Vänner
_,, _

Hembygd sforeningen å Norrmalm
Hembygdsforeningen Östermalm
Hyresgästforeni ngen på Östermal m
-), -
Naturs§ddsftiren.i Sth län
Norra Djurgårdens Vänner
Picknick-klubben
_,,_

Saltsj obygdens Naturskyddsforen.
Stockholms Fältrittklubb
Stockholms Vandrareforening
Stockholms Ornitologiska forening
Svenska Turistfi)reningen, Sth-krets
Södermal msparkernas vänner
Vårt Stockholm
Enskild medlem
Från valberedningen

Erik Elvers
Margareta Wallman
Nils Ahlström
Peter Schantz
EIla Öström
Ella Öström
Anne Murray
Åke Lindsäter
Anita Larsson
Magnus Nilsson
Birgitta Bergquist
Bo Sjölander
Anita Lalander
Arne Martdng
Tore Dagerhamn
Torsten Welander
Henrik Waldenström
Hans Wiklund
Bitte Liberg
Richard Murray
Ole Sttergren
Bo Sweddn

§ 2. Mötets utlysande. Fastställande av dagordning.
Mötet forklarade s behorigt utlyst. Dagordningen fastställd es

§ 3. Mötesfunktionärer.
Till ordörande for motet valdes Magnus Nilsson och till sekreterare Birgitta Bergquist.
Som justeringsmån och rösträknare valdes Åke Rosenqvist och Margareta Cramlr.

§ 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning.
Richard Murray foredrog verksamhetsberättelsen. Årsmötet önskade foljande till protokollet:
S4trelsen ombedes se över skyddet w bencimningen Ekoparken. Denna bör registreras vid
P utent- och re gi strering sterket.

Carl-Johan lhrfors begärde att meningen i slutet av verksamhetsberättelsen om utskick av
protokoll skall strykas då denna inte ståimmer med verkligheten.



Övrig diskussion rörande verksamhetsberättelsen handlade om informationsfrågor och kan
sammanfattas i foljande uppmaning'. Se över all informationfrån styrelsen till medlemmqrnq.
Gör bl a en satsning på Bladetfrån Ekoparken dctr protokoll, remissvar, m.m. kan ingå i
förkortadform.

Arne Martdng foredrog bokslut och resultaträkning, vilka godkändes och lades till
handlingarna.
Mötet uttalade som sin bestämda mening att verksamhetsberättelsen bara skall omfatta
kalenderåret i fortsättningen.

§ 5. Revisionsrapporten.
Revisionsberättelsen foredrogs i vilken foreslogs ansvarsfrihet for styrelsen.

§ 6. Ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet for är 1997

§ 7 a. Styrelsens fiirslag. Richard Murray presenterade styrelsens forslag till årsmötet
gällande skyddet av Storstockholms gröna kilar. Initiativet är taget bland andra av
Naturskyddsfloreningen i Stockholms län vars ordforande Magnus Nilsson redogjorde for hur
ca?km2 gröna områden forsvinner varje år i Storstockholmsområdet. Vidare informerade
Magnus om att begreppet "nätverk" inte är korrekt benämning lor de grupper som samarbetar
runt frågan om de gröna kilarna. Föreslogs att FFE skall ändra formuleringen från "delta i
nätverk" till att vi "stödjer frägan."
Föreningen Östermalm hade i skrivelse (bilägges) anmält att FFE inte bör engagera sig i
frågor som går utanfor Ekoparken. I efterfoljande diskussion argumenterade flera deltagare
for uppfattningen att frågan om de gröna kilarna är starkt kopplad till forbundets arbete. Dessa
är en forutsättning for Ekoparkens överlevnad.
Beslut: Årsmötet beslot stödja kampanjen.

§ 7 b ytterligare fiirslag. Styrelsen presenterade vidare ett forslag till uttalande gällande
Länsstyrelsens sätt att sköta rättstillämpningen ifråga om nationalstadsparken. Årsmötet
framforde en hel del synpunkter på innehåll och formuleringar.
Beslut: Omarbetas till en mera konkret skrivning. Sändes till landshövdingen Ulf Adelsson
med kopia till regeringen och riksrevisionsverket samt delges pressen.

§ 8. Motioner.
Inga motioner hade inkommit.

§ 9. Årsavgift.
På forslag av styrelsen beslutade mötet att fastställa en olorändrad avgift på 500:- for
foreningar och 100:- for enskilda medlemmar.

§ 10. Val av fiirbundsordfiirande.
Richard Murray är vald till forbundsordforande på två år och kvarstår

§ 11. Yal av styrelseledamöter samt suppleanter.
På forslag av valberedningen omvalde mötet ordinarie ledamöterna Peter Schantz, Henrik
Waldenström och Arne Martdng for en tid av två år. Som suppleanter valdes for en tid av två

I



år Ole Settergren och Nils Ahlström(båda nyval). Dåirutöver adjungerades Jana Zupanc,
Janicke Henrikson och Claes Trygger.

Styrelsens sammansättning: Richard Murray(ordf.) Ordinarie: Birgitta Bergquist, Anne
Murray, Peter Schantz, Henrik Waldenstrom, Arne Martdng, Mats Gullberg,
Suppleanter: Ole Settergren och Nils Ahlström
Adjungerade: Jana Zupanc,Janicke Henrikson och Claes Trygger.

§ 12. Val av revisor och suppleant.
På forslag av valberedningen omvaldes Örjan Isaksson. Nyval skedde av Lentart Mellbin.
Som suppleant omvaldes Magnus Gabrielsson.

§ 13. Val av valberedning.
Valberedningen bestående av Bo Sweddn, Kylli Johannisson och Birgitta Rapp omvaldes.

§ 14. Budget.
Arne Martdng floredrog ett forslag till balanserad budget med lopande intäkter pä ca24.000:-
lår. Årsmötet lät sig nöjas med denna information.

§ ls.Övriga frågor.
Henrik Waldenström informerade om båtturerna i nationalstadsparken, särskilt de som erduds
medlemsforeningarna.

I efterfoljande diskussion om Ekoparkens griinser foreslog Henrik att parken delas in i fyra
zoner: Primiir- samt sekundiirområde,"det närmaste omlandet" samt de gröna kilarna.
Föreslogs attfrägantas upp på en ordforandekonferens.

Vidare informerades om invigningen av Haga Forum och resa sten den 17 maj

Mötesordftiranden avslutade stämman.
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