
Protokol I fört vid styrelsemöte för Förbundet för Ekoparken
3111-94

§'

L Anmäld fränvaro: Bo Sweden samt Jana Zupanc

1) Mötet öppnades av ordföranden som hälsade alla välkomna

2) 0rdföranden och sekreteraren avtackade Gunnel Hackman med
blommor och Bengt Edlunds bok om Haga-Brunnsviken.

3) Dagordningen godkändes efter några ti I läSS.

4) Protokoll från 16/ll samt 14112-53 gicks igenom. Efter en
justering av 16/11, punkt 4, stycke tre: -Peter" skall i stället
vara'Henrik", lades de sedan till handlingarna.

5) Rapporter:

Ordföranden kommenterade mötet på Mynttorget 17/l u i Iket förlöpte
enligt planerna trots det kalla vädret.

Ordf pärninde ocksä om att remisstiden för förslaget till
Nationalstadspark går ut 1513.

Beslöts att ordf och Peter Schantz bevakar utskottsbehandlingen
avseende kreditgarantierna för Norra Länken.

6) Inför ärsmötet:

Närvarande: Richard Murra
Marianne Lundberg, sekr,
Carl-Johan Ihrfors, Peter
[Iallman, ledamöter, Bruno
rev i sor.
Dessutom näruarade Gunnel

y, ordf, Bengt Edlund, vice ordf,
Anne Murray, kassör, Per-Gunnar Högman,
Schantz, Henrik llaldenström, Margareta
Bergqvist, suppl samt örjan Isaksson,

Hackman.
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Förslag ti I I verksamhetsberättelse och ärsredovisning
distribuerades av ordf och kassören. Styrelsen gick i
texterna och efter en del diskussion och ändringar go
förslagen- Uppdrogs ät ordf och kassören att slutföra
berätte I se.

Beslöts vidare att kassören färdigstäl ler en I ista pä FFE:s
föreningar, röstlängd till ärsmötet samt lista pä lämnade bidrag.
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ontakt rned med I emsfören i ngarna för
och ärsmötet- Förde I n i ngen av

de närvarande. Anne Murray ansvararj
d et genomförs

Budskapet ti I I föreningarna bestämdes ti I I följande:
- föreningen bör skicka en ärsmötesrepresentant men flera fär
givetvis komma

- ett seminarium kring Ekoparken hål ls innan årsmötet

ren i ngarna g
r att ringan

ordes me I I



förhandsanmälan ti I I dagen kan göras pä faxnr 690 59 60

Beslöts vidare att föl jande uttalanden förbereds inför ärsmötet

OS, att förberedas av Bengt, Henrik och Richard

Nationalstadsparken, att förberedas av Peter

EXPO-97, att förberedas av Bengt, Henrik och Rikard
Lr
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relsen diskuterade ocksä seminariet som häl ls i anslutning
I årsmötet. Det genomförs enligt utsänt papper med Marianne
sarnmanb i ndande rne I I an respekt i ve ta I are-

Under denna punkt beslöts ocksä att sekr bevakar att FFE:s nya
telefonnummer komner in i telefonkatalogen-

7) Remissvar:

Förslag till remissvar
som fick i uppdrag att,
remissvaret i samarbete

Beslöts vidare att Richard utformar ett remissvar pä förslaget
ti I I Nationalstadspark-

angäende österleden gicks igenom av Annen
uigäende frän diskussionen, utforma
med Richard.

Ekoparken d i skuterades. En I i gt. Per-Gunnar bedöms
titi 7000kr/1000 ex alternativt l0 000kr/5000ex'
1äggas sättningskostnader mm vi lket gör en
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10) övriga frägor:

EkoparLens dag bestämdes till 2?lB'Frägan om plats bordlades'

1l) Mötet avslutades'

vid protokollet teras
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