
Protokoll fört vid årsmöte frir Förbundet för Ekoparken lördagen den 15 mars
t997.

§ 1. Upprop av ombud.
Mötet öppnades av förbundets ordförande Richard Murray som hälsade de närvarande
välkomna och ftirrättade upprop av ombud. Följande ombud var närvarande:
Bellevueförbundet JanaZupanc
Djurgårdens Hembygdsförening Carl-Johan Ihrfors
Fören.Natur och Samhälle i Norden Erik Elvers
Föreningen Stora Skuggan Margareta Wallman
Haga Brunnsvikens Vänner Peter Schantz
Hembygdsft)reningen å Norrmalm Kristina Smedberg
Hembygdsföreningen Östermalm Claes Sederholm
Hyresgästforeningen på Östermalm Åke Lindsater
Naturskyddsfören.i Sth län Peter Loreman( t.17.00)
Naturskyddsfören. i Sollentuna Magnus Gabrielsson
Nora Djurgårdens Vänner Birgiua Bergquist
Saltsjöbyggdens Naturskyddsfören. Arne Martdng
Stockholms Fältrittklubb Tore Dagerhamn
Stockholms liins hembygdsförbund Airi Christofferson
Stockholms Natryskyddsförening Charlotte Rönnlund
Stockholms Orienteringsforbund Christer Grunder
Stockholms Ornitologiska förening Henrik Waldenström
Svenska Turistföreningen, Sth-krets Hans Wiklund
Södermalmsparkens Vänner Bitte Lidberg
Vårt Stockholm Richard Murray

§ 2. Mötets utlysande. Fastställande av dagordning.
Mötet förklarades behörigt utlyst. Dagordningen fastställdes

§ 3. Mötesfunktionärer.
Till ordförande för mötet valdes Arne Martöng och sekreterare Birgitta Bergquist.
Som justeringsmän och rösträknare valdes Göran Furuland och Kylli Johannisson.

§ 4. Styretsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning.
Ri chard Murray föredro g verksamhetsberätte I sen.

- Under rubriken OS 2004 giorde Richard Murray ett förtydligande:
Förbundet anser sig felciterat i den slutliga ansökan till IOK, därav dess misstro mot staden

och anangörerna. Detta innebär dock inte att förbundet tar ställning till OS som sådant.
- Vad gäller Liinsstyrelsens förslag till organisering av nationalstadsparkens skötsel och
utveckling framförde flera mötesdeltagare vikten av att FFE kommer in i samverkansgruppen
- Anne Murray föredrog bokslut och resultaträkning. Årets resultat stannar på ett överskott på

5.014:- Anne pekade på en glädjande ökning av antalet enskilda medlemmar, vilket till stor
del beror på förbundets broschyr över Ekoparken

§ 5. Revisionsrapporten
Örjan Isaksson läste upp revisorernas berättelse och ftjreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6. Ansvarsfrihet
Förbundsstämman beslöt bevilj a s§nelsen ansvarsfrihet.



§ 7a. Styrelsens förslag. Richard Mur:ray presenterade styrelsens förslag till årsmötet gällande
stadgeändring- ny organisation. Förslaget går ut pä att minska styrelsen från elva ordinarie och

f,rra suppleanter till sex ledamöter plus ordförande och två suppleanter. Skälen frir detta är bl a
behovet av en bättre närvaro vid mötena. Med f?irre personer i styrelsen ställs krav på att
ledamöterna skall delta aktivt i arbetet. Valet av personer till styrelsen skall därför dikteras av
personlig förmåga och vilja att bidra till arbetet istället för önskemål om en bred
representation.
Vidare ingår i förslaget att ordförandekonferenser institutionaliseras och skrivs in i stadgan, så

att minst fura sådana hålls varje år.
(Valberedningens förslag till årsmötet lämnade möjlighet att välja mellan tre olika nivåer på
antalet ordinarie ledamöter, nämligen 1 1, 9 eller 7 st, vartill kommer ett antal suppelanter)
- Peter Loreman ställde frågan om ett beslut fattat av styrelsen kan rivas upp av
ordförandekonferensen. På detta svarade Richard Murray ja, förutsatt att ärendet forts till
ordforandekonferensen för beslut.
- Carl Johan Ihrfors anförde att situationen på sätt och vis är självförvållad bland annat pga att
utgående skrivelser från AU inte i tillräcklig grad delges styrelsen, som därför är dåligt
informerad.Medlemmarnas kapacitet utnytdas inte. Carl-Johan Ihrfors föreslog oföriindrat
antal ledamöter i styrelsen.
- Claes Sederholm föreslog en kompromiss, Styrelsen skulle bestå av 9 ordinarie och 4
suppleanter.
- Kristina Smedberg påpekade att representationen från de stora medlemsorganisationerna är
viktig i styrelsen och yrkade bifall för 9 ordinarie och 2 suppleanter,
- Magnus Gabrielsson anförde att det är viktigt att personernas egen kompetens görs gällande i
styrelsearbetet. Styrelsen skall arbeta och där skall folk inte " sitta och ta plats." Aktiva,
intresserade och lämpliga människor behövs i styrelsen diir de skall arbeta i samklang med
vad som beslutas på ordförandekonferenserna. Han yrkade bifall för 7 ordinarie och2
suppelanter.
- Christer Grunder framhöll att styrelsen tidvis har bristande framforhållning och information.
Det kan vara svårt för nya styrelseledamöter att komma in i arbetet.
Han yrkade bifall till 9 ordinarie och 4 suppleanter.
- Kristina Smedberg tyckte att man bör planera in två orförandekonferenser med god
framförhållning. De övriga två kan ske ad hoc.
- Peter Schantz föreslog att man tillämpar detta med minst ffra ordförandekonferenser under
ett års prövotid utan att låsa det genom en stadgeändring.
-Peter Loreman ansåg att man kunde tillämpa uttrycket " minst två gånger om året " vad gällde
ordförandekonferensema.
-Erik Elvers tyckte att man bör ha fler än två ordförandekonferenser/år.
- Claes Sederholm ansåg att AU är beredningsorgan för ordförandekonferenserna, vilka bör
hållas minst 2 ggrlär, om möjligt med 4 veckors varsel och gärna med fasta datum.
Vidare ansåg Claes Sederholm att uttalanden i FFE:s namn skall ske endast med minst 2/3
majoritet.
- Henrik Waldenström framhöll att ordförandekonferensernas effektivitet åir mera beroende av

arbetsformer/organisation 2in av demokrati.
- Peter Schantz ansåg att2l3 majoritet skulle fullständigt blockera förbundets arbete och i
förlängningen innebära dess död.
- Bitte Liberg tyckte att forslaget till minskad styrelse 7+2borde tillämpas under en prövotid.
- Bo Swed6n ansåg att2-4 ordförandekonferenser skulle hållas/ år, helst med 4 veckors
kallelsetid.
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Förbundsståimman beslöt efter öppen omröstning enligt styrelsens förslag.Styrelsen skall
minskas tillT+2, dvs sex ordinarie ledamöter plus ordf<irande och två suppleanter.
Vidare beslöts att styrelsens nya sammansättning samt systemet med ordftirandekonferenser
tas upp till utvärdering vid nästa arsmöte.
Beslöts med övervägande majoritet att stadgeändring ej skall ske vad gäller styrelsens
sammansättning eller ordförandekonferenser.

§ 7b Policyprogram.
Richard Murray föreslog att policyprogrammet, som är omfattande och kräver mycket tid för
genomgång och diskussion behandlas på en extra medlemsstämma. Beslöts enhälligt att
godkåinna förslaget.

§ 8. Motioner.
Inga motioner hade inkommit.

§ 9. Årsavgift
På förslag av styrelsen beslutade mötet att fastställa en oft)rändrad avgift på 500 för
föreningar och 100 för enskilda medlemmar. Bifölls ft)rslaget attfrägan om högre avgift för
mycket stora medlemsföreningar tas upp vid en ordförandekonferens.

§ 10. Val av förbundsordförande.
Mötet beslöt omvälja Richard Muray på två år som forbundsordförande tillika
styrlseordförande.

§ 11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
På förslag av valberedningen omvalde mötet efter sluten omröstning till ordinarie ledamöter
Birgitta Bergquist och Anne Murray i två år. Nyval skedde av Mats Gullberg i två år samt
Arne Martdng i ett år.
Styrelsens sammansättning: Richard Murray (ordf ) Ordinarie: Birgiua Bergquist,
Anne Murray, Peter Schantz, Henrik Waldenström, Arne Martdng, Mats Gullberg.
Suppleanter : J ana Zttpanc, Christer Grunder.

§ 12. Val av revisor och suppleant.
På förslag av valberedningen omvaldes Orjan Isaksson och Marianne Lodin.
Som suppleant valdes Magnus Gabrielsson.

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

§ 14. Budget.
Anne Murray föredrog följande budget:
lntäkter

Medlemsftireningar 20 000
Enskilda medlemmar 3 500
Båtturer 3 000
Kartftirsäljning 3 000

29 s00

Kostnader
Administration
Info mtrl
Årsmöte, konf.
Porto o kuvert

l0 000
7 500
7 000
s 000

Årsmötet godkände budgeten.
29 500
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§ 15 Övriga frågor.

- Carl-Johan Ihrfors föredrog ett förslag till uttalande av årsmötet med rubr. Slopa Österleden
över Djurgården för all framtid. Beslu*t: Uttalandet antogs och bilägges protokollet.

- Carl-Johan Ihrfors hade vidare inkommit med en skrivelse till FFE ang " forbundets
anslutning till andra organisationer." Bl.a strider FFE:s anslutning till nätverket Ur Tid är
Leden mot förbundets stagdar som anger att FFE är en politiskt obunden sammanslutning.
Nätverket har i ett flertal publikationer uppgivit att FFE är anslutet.
-Bitte Lidberg ansåg att vi inte kan hindra politiska partier att stödja våra åsikter.
-Claes Sederholm framförde att FFE i sitt samröre med nätverket bedriver partipolitik, då
nätverket är att betrakta som extremt.
- Magnus Nilsson påpekade att nätverkets medlemslistor är felaktiga.
- Carl Johan Ihrfors ansåg att FFE inte skall hamna i " politiska lägen."
Eftersom skrivelsen inkommit för sent för att tas upp som en motion behandlades den som
övrig fråga utan beslut i ärendet. 
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Styrelsen hade presenterat ett förslag till uttlande ang Stockholms Stads lämplighet som
värdstad för OS. Beslut: Hänskiuts till kommande medlemsmöte. Alla närvarande
medlemsforeningar uppmanades att diskutera frågan om OS i sina egna styrelser.

**rl.

Kristina Smedberg föreslog att FFE skall se till att alla taxichaufförer i Stockholm får
införmation om Nationalstadsparken. Årsmötet fann fcirslaget bra. Skall tas upp till vidare
behandling i styrelsen. 

{<++

Henrik Waldenström informerade om båtturerna i Nationalstadsparken, särskilt de som
erbj uds medlemsforeningarna.

Richard Murray delade ut blommor till avgående styrelseledamöter och adjugerade.
Därefter avslutade mötesordföranden stämman.

Vid protokollet:
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Birgitta Aergffist

Justeras

Göran J SSON

årsmötesordf.
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