
Protokol I fört
9/3-94

vid styrelsemöte för Förbundet för Ekoparken

Närvarande: Richard Murra
Per-Gunnar Högman, Peter
Tordmar, Henrik llJaldenstr
samt Jana Zupanc

y, Anne Murray, Marianne Lundberg,
Schantz, Kristina Smedberg, Tord
öm, Margareta IIal lman, Tuva Wretblad

Anmäld fränvaro: Bengt Edlund

1) Ordföranden hälsade al la välkomna och
Därefter presenterade sig al la kort.

förklarade mötet öppnat

t

L

(*r

2) Konstituer ing:

Styrelsen konstituerade sig enl igt
ordförande: Richard Murray
Kassör: Anne Murray
Sekreterare: Marianne Lundberg

Då Bengt Ed I und
ordförande upp

i nte
ti 1t

var närvarande sköts utseendet av vicenästa möte.

fö I jande

läget vad gäl ler kraftledningen i
enigS i sitt krav att ledningarna
med Stockholm energi bör staita

3i Rapporter:
Peter Schantz redogjorde för uppvaktningen av Riksdagenstraf ikutskott nyl itän. Represenianter fäi eee, 

--Haga-Erunnsvikens
vänner, Kommitten för gustavianska parken, ruitrisivaA;Fö;;;i;;;;sarnt.tägkonsult Per-Erik Olson ingiäk i sirp;.r. trtän diskuteräJeprob I emen kr i ng Norra I änken och öster I eäen'i -äi rfa "n ti,n*". - -'
IiTII]"1 y3. mycket konstruktiva och utskottet hade varit mycketuacksamt för uppvaktn i ngen.

L Se k r eter are n
Be r gsh amra.
mäste grävas
s n arast.

berättade kort om
Solnas politiker är
ner. Förhandl ingar

Jana Zupanc berättade kort om hästfesten som nyligen höl ls påBrunnsvikens is. Än en gäng blev det mycket tvåt.I.

4) Remissvär:
Styrelsen diskuterade utformningen av renissvaret angäendeförslSget ti I I Nationalstadspar[. Efter en del resonåmanc krinsvi lket reel lt skydd förslaget skul le ge enades styräi;;;'.*-;iisäga principiel lt ja til I förslaget- Styddet mästå dock gäl la värversion av vad som är Ekoparken. En förändring av naturvärdslagen
behövs ocksä med sikte på att göra omradet tiil naturreservat-"Under tiden mäste T?n si Ekopaiken ett interimistirki i;;;i;jä.Samtidigt är det ytterst angäläget att skötselfrägorna iigär imälsättningen samt bevarandet av den biologiska rnängfaldeä ochdet historiska landskapet.

Styrelsen diskuterade också under denna
Margretetorp i Sollentuna borde ingä i :frägan får avgöras av Sol lentuna kömmun

unkt huruvida omrädet
oparken. Beslöts att den

p
EK



Till AU utsågs Henrik, Richard och peter.
Ti I I ekonomigruppen-utsågs Bruno Bergkvist, Anne Murray,
I ordmar samt Or.i an I saksson.
Ti_l I general föi Ekoparkens dag utsågs Jana Zupanc. Ti I Iocksä knytas en arbetsgrupp.

5) Arbetsutskott:
Ordföranden tog upp frågan om inrättande av
som skriver, agerar och-som fungerar son ettUessuton behövs en grupp som jagar sponsorerför Ekoparkens dag.

Under denna punkt togs ocksä frstyre I semed I emmars " ådopt i on" a
ärendet_samL rapportering pä st
medlemsföreningarna åta iig aetvid nästa styrelsemöte

Per-Gunnar Högman meddelade att Birgitta Rappprotokol let att det är viktigt att tan aktivi
med tanke pä förbundets däl ila ekonomi.

Tord Tordrnar medde I atie att kontraktet rned Hernbygdsf örbundetkommer att säg:s- upp av dem. Henrik IlIald.n;t;å;"fai;;i;;---
samarbete med Riksmusöet i stället; något io* "tyrLIiån"sodtog

ett arbetsutskott
s I ags presscenter.
samt en som ansvarar

Tord

Jana ska

önskade fört ti I Ijagar sponsorer,

bäda kl 19.00

steras

L

L

ågan upp om enskilda
v en viss hotbi ld, bevakning avyrelsemötena. Enl igt Schantå bordeta. Beslöts att behandla frägan

6i Nästa mötesdatum:
Värens mötesdatum fastställdes till 25/4 samt g,/6,
hos Richard Murray.

7) Mötet avslutades.

vid protokollet

,l,funr)ntx{*"
r Ua,t

Richard MurrayI[ar i anne Lundberg
\I
/

L-
PÅM I NNELSE ?

FQr att sä många som möjstyrelsernöten ombedes aI
( se^även protoko I I et, DU19..00 hos Richard Murräy
med dagordn i ng' kommer nä

I i gt ska vara närvarande v i
I a att notera rnötesdatumennkt 6). Båda träffarna häl I
, Drottn i nghomsvägen 1. Seprmare respektive datum.

dvå
25t 4s kl
arat

rens
samt 9/6

ockan
kal lelse

Marianne Lundberg, sekreterare


