
Protokoll fört vid årsmöte for Förbundet for Ekoparken Iördagen den 18
mars 1996.

L§. Upprop av ombud
Mötet oppnades av förbundets ordförande Richard Murray som hälsade de niirvarande
välkomna och for rättade upprop av ombud. Följande ombud var närvarande:
BergianskaTrädgårdens Våinner Ulla Tandberg
Djurgardens Hembygdsförening Carl-Johan Ihrfors
Friluftsfriimjandet Sth dist Åke Rosenkvist
Föreningen Ekhagen Nils Ahlström
För. Natur och Samhiille i Norden Anders Schaerström
Föreningen Åventyrarna Barbro Schneider
Föreningen Östermalm Nils Berg
Haga-Brunnsvikens Våinner Peter Schantz
Hembygdsforeningen å Norrmalm Kristina Smedberg
Naturskyddsforeningen Sth llln Magnus Nilsson
Norra Djurgardens Våinner Birgitta Bergqvist
Segelsällskapet Brunnsviken Bruno Bergqvist
Sofia Hembygdsförening Per Grenfelt
Stockholms Låins Hembygdsforbund Göran Furuland
Stockholms Naturs§ddsfrrening Per Isaksson
Stockholms Orienteringsforbund Christer Smedbe+g §rr-^,/u2,.
Stockholms Ornitologiska Förening Henrik Waldenstöri
Svenska Turistföreningen, Sth.-krets Roffe Ryd6n
Sv. Cykelsäflskapet Sth.-sekt. Göran Persson

2§. Mötets utlysande.
Mötet forklarades behorigt utlyst trots att kallelse siints med B-post och diirför kunnat
anllinda i sista stund.

3§. Mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Hans Waldenström och sekreterare Karl Krook.
Som justeringsmän och röstriiknare utsågs Göran Persson och Birgitta Rapp.

4§. Verksamhetsberättelse, bokslut och balansräkning.
Richard Murray före dro g verksamhetsb erättel sen.
- Lars Gyllensten framförde att man borde redovisa det samlade medlemsantalet i
forbturdets samtliga medlemsföreningar for att därmed framhålla forbundets bas.
- Ann Murray påpekade att foreningarnas medlemsantal fanns utsatt den utdelade
föreningsförte ckningen.
- Carl-Johan Ihrfors anförde att styrelsen hade en tendens att inte bara förhindranya
aktiviteter i ekoparken utan även köra ut redan etablerade aktivlteler som hästdressyren
på Östermalms Idrottsplats och volleyboll och s§utning på §tolä Skuggans skjutbana.
19121åg i stort hela OS i nuvarande Ekoparken. Innan förbundsstyrelsen yttrar sig till
myndigheter bör man därför siinda frågorna på remiss till de olika medlemsföreningarna.
Det var också angeläget att policyprograrnmet blir klart och att det är tydligt. Carl-Johan
instiimde dock helt i att de föreslagna kanottävlingarna på Brunnsviken åir olåimpliga.



Richard Murray svarade att forbundet endast sagt nej till nya OS-anlaggningar, såväl
permanenta som provisoriska. Policyprografirmet har diskuterats på en ordförande
konferens. Förslaget till natuneservat på nona Djurgården kommer att remitteras till
föreningarna.

- Carl-Johan Ihrfors påpekade att olika delar av Ekoparken har olika karaktär södra
Djurgården är ett parklandskap medan norra är ett sportområde. Man måste också komma
ihåg att lagen om nationalstadspark säger att man ska frtimja tillträde till parken.
Människor far inte utestängas.
- Christer Smedberg tyckte att miljön betonades för mycket i relation till kultrnen vid
diskussioner om Ekoparken. Han efterlyste mer balans.
- Nils Ahlström undrade om man skulle ta bort s§rttet helt från Stora Skuggan, sjalv ville
han att korthållsbanorna och bågskyttet skulle fävarakvar.
- Carl-Johan Ihrfors rneddelade att staden redan 1977 beslutat att ta bort skjutbanan.
- Birger Rapp ansåg att styrelsen borde utreda på vilket sätt informationsteknologin kan
användas for att fråimja Ekoparken
- Christer Smedberg påpekade att orienteringssporten hade gamlatraditioner i parken och
att udda aktiviteter var dåligt representerade i styrelsen. Någon representant for detta
borde adjungeras i styrelsen.
Efter avslutat debatt beslöt förbundsstämman att godkänna styrelsens forslag till
verks amhetsb erättel s e .

-Ann Murray föredrog bokslut och resultaträkning. Hon pekade på en glädjande intiikts-
ökning under det gangna äret. Underskottet 6270 kr skulle kunnat varit något mindre om
man tagit upp en del obetalda medlemsavgifter som innestående fordringar.
Förbundsstämman beslöt godkänna rapporten

6§. Revisionsrapporten
Bengt Ullander läste upp revisorernas berättelse och foreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

7§. Ansvarsfrihet
Förbunds stämman b eslöt att bevilj a styrel s en ansvarsfr ihet.

8§. Styrelsens fiirslag
Förslaget till stadgeändring, innebåirande att även Skeppsholmen och Kastellholmen skulle
ingå i Ekoparken, godkändes för andra gangen och har dlirmed vunnit \agah,raft.

9§. Motioner
En motion hade liimnats in av Bernt Wrange. Då motionen var inllimnad för sent enligt
stadgarna forslog mötesordförande att den skulle hlinskjutas till 16§ vilket skulle fordra
314 majoÅtet. Förbundsmötet beslöt enligt ordforandes ftirslag.

10§. Årsavgift
På förslag av styrelsen beslutade mötet att fastställa en oforiindrad arsavgift på 500 for
foreningar och l00 för enskilda medlemmar.

11§. Val av fiirbundsordfiirande
Mötet bekräftade foregående arsmötes val av Richard Murray på två år som
förbundsordförande tillika styrelsens ordforande.



12§. VaI av styrelseledamöter och suppleanter
På förslag av valberedningen omvalde mötet Bengt Edlund, Per Isaksson, Solveig Palm,
Peter Schantz, Henrik Waldenström och JanaZupanc som styrelseledamöter itvä fu, samt
Karl Krook och Krister Grunder som suppleant i två fu. @tirutover adjungerades Mats
Gullberg, Arne Martöng och Tuwa Wretblad)

13§. Val av revisorer och suppleant
På forlag av valberedningen omvaldes örj* Isakson och Bengt Ulander som revisorer
och Marianne Lodin som suppleant åt dessa.

14§. Val av valberedning
Valberedningen bestående av Bo Swed6n, Kylli Johannisson o Birgitta Rapp omvaldes.

15§. Budget
Ann Murray föredrog följande budget:
Intåikter

Medlemsföreningar 20 000
Enskilda medlemmar 3 000
Årsmöte och konf. 5 000
Kartförsäljning 10 000

38 000
Kostnader

Administration 7 000
Nffick broschyr l0 000
Årsmöte och konf. 6 000
Porto och kuvert 5 000
Reserv 10 000

38 000
Årsmötet godklind budgeten

16§. Övriga frågor
- Bernt Wrange föredrog sin motion och Richard Murray redovisade styrelsens yttrande
över densamma. (se bilaga)
- Maguus Nilsson framhöll VM i isracing som ett klart störande moment.
- Christer Smedberg påpekade att publiken bilakande till och fran evenemangen ofta kan
vara mer störande åin sjiilva evenemanget.
- Carl-Johan Ihrfors beklagade att de gamla "galosch"-tävlingarna i Djurgårdskanalen har
återupptagits.
Årsmötet beslöt med acklamation (alltså ,:,llatt bifalla styrelsens svar på motionen.

Styrelsen hade presenterat ettförslag till uttalande angående Stockholms Stads lämplighet
som våirdstad för OS. Richard Murray foredrog forslaget.
- Birger Rapp ansåg att man skulle borja med en diskussion på stiimman och ta beslutet
senzlre.

- Magnus Nilsson uttryckte sitt fulla stöd for skrivelsen.
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- Bernt Wrange ansåg att det fanns brister både i lokaliseringarna i Ekoparken och
Hammarby. Man borde viinta till år 20L2 och forlagga OS till Brommas då nedlagda
flygplats.
- Carl-Johan Ihrfors foreslog vissa redaktionella åindringar.
- Lars Gyllensten meddelade att han och Magnus Cederström skrivit till IOC och framfort
kritik mot vissa d_elar av OS-planerna.
- Christer Smedberg betonadä att det måste framgå av uttalandet att vi inte iir emot OS
rent allmänt utan endast har vissa kritiska sakanmärkningar.
Stiimman beslöt forst enhälligt att ärendet skulle tas upp till behandling. Därpå beslot
ståimman också enhälligt att ställa sig bakom grundtankarna i skrivelsen och uppdrog ar
Richard Murray, Birger Rapp och Carl-Johan Ihrfors att tillsammans bearbeta texten i
uttalandet.

***
- Henrik Waldenström rapporterade om Liinsstyelsens rapport 1996:2 gällande
Liinsstyrelsens samordningsuppdrag för Nationalstadsparken. Han fann det mycket
anmzirkningsvärt att förbundet inte var representerat i Ltinsstyrelsens samordningsgrupp.

- Magnus Nilsson vädjade till forbundets idrottsorganisationer attl<rävamer miljohänsyn
av Stockholms Stad for atträdda OS. Magnus foreslog också en offentlig hearing för att
belysa vilka hot som Nationalstadsparken var utsatt för.
- Åke Rosenkvist erbjöd att Fridluftsfriingandet skulle kunna vara värd for en sådan
hearing.

**rt
- Peter Schantz informerade om en utställning på Konstakademien med rubriken "Kring
Brunnsvikens striinder" som pägär till den 8 april och i samband med denna utställning
kommer också att anordnas he seminarier 18, 20 och 28 mars. Vidare orienterade Peter
om Kulturhusens dag den 8 september. 

* * *
Birger Rapp foreslog att forbundet skulle skaffa en WWW-sida på internet där varJe
medlemsförening skulle kunna ha en egen hemsida.

- Lars Gyllensten tackade styrelsen for dess arbete under det ganga aret.
- Richard Murray delade ut blommor till avgången styrelseledamöter och funktionärer.
Därefter avslutade mötesordförande årsstiimman.
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