
Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken 1B/3 lSSE

1) Upprop av ornbud gjordes. Se separat lista

2) Mötet befanns vara
faststä1 I des.

behörigen utlyst. Dagordningen

3) Ti I I ordförande för mötet valdes
stockholmskretsen. Ti I I sekreterare
Haga-Brunnsv i kens Vänner.

Hans ItIiklund, STF,
val des Mar i anne Lundberg,

L

L

1i Tiil justering
Ihrfors, Djurgård
Stockho I m.

smän, ti I I ika rösträknare valdes Carl-Johan
ens hembygdsförening samt S.l la joneborg, Värt

5) Verksamhetsberättelsen föredrogs av FFE:s ordförande HichardMurray. En del snärre justeringar noterades.
Kassören Anne Murr?y sick igenörn den'ekonomiska redogörelsen.
Verksamhetsberätte I åen samt ärsredov i sn i ngen faststai I des-

6) Revisor Bengt Ulander läste upp revisorernas berättelse.

7 ) Ärsrnötet bes I utade att ge styre I sen ansvarsfr i het.

B) Henrik [t{aldenström föredro
i nnefatta Kaste I I - och Skepps
ändra stadgarna till att omia
Skeppsholmen beslöts av ärsmö

I
h
t
t

styre I sens förs I ag om att
olmen i Ekoparken. Förslag om attta Fjäderho I marna, Kaste I [- och

J1) Valberedningens ordförande Bo Swed6n redogjorde
beredningens förslag ti I I val av förbundsordfåiande.
bes I öt enhä I I i gt atI väl ja Ri chard Murray.

et

9) inga inkomna motioner ti I I ärsmötet fanns att behandla

10) Ingen
bes I utades

f örändr i ng AU årsavgiften för päföl jande är (1996)

{__

(
l2) Bo Swed6n läste upp ualberedningens
I edamöter samt supp I eanter. Fö I jandä va

Mar i anne Lundberg,
Per I saksson, fv I I
Birgitta Bergqvist

förslag
ldes ti I I

för
Ärsmötet

ti I I ordinarie
ordinarie:

omva I
nadsva I
, nyval

Anne Murray, omval
Carl-Johan Ihrfors, omval
Solveig Palm, fyl lnadsval

Kvarstär ett är gör Bengt Edlund, Peter Schantz, Henrik
l\Ialdenström samt Jana Zupanc.

Ti ll suppleanter valdes:

Bruno_.Bergqvist, omval Airi Christofersson, nyvalKarl Krook, fyl lnadsval

I(varstär ett är gör Kristina Smedberg.

Styre I s
Gul lber
natursk
s tad.

en rekommenderades dessutom att vid behov adjungera Mats
s, STF, Stockholmskretsen, Arne Marteng. Stoäkhälrns länsyddsförening samt Magnus Sederholm, stiftelsen Stolta



13) Ti il
U I ander
Mar i anne

rev i sorer
samt örjan

Lood i n.

utsågs enl igt. valberedningens förslag BengtIsaksson. Til I revisorssufpleant valdes

14) Ti I I ualberedning omvaldes Bo swed6n, Kyl I i Johanisson samtBi rgi tta Rapp.

Valberednin
r epr esent an

öt
en
er

uppmanades av ärsmötet attför de nya medlemnarna.
adj ungera

un i vers i tet och KTH mod i f i erar
Roslagstull och geohuset vidar natur- och kulturvärdena inom

avgäende I edamöter

15) Faststäl lande av budget fördä ingen sädan föreläg. (assören
u Lg i I tsökn i ng da an ta I et nummerIler än föregäende år, en karta
['ramLagande samt dito broschyr.porto och utskick att öka.

löpande verksamhetsär gjordes ejaviserade dock viss
av Bladet frän Ekoparken bl iröver Ekoparken är under
Dessutom kommer kostnaden för

, r].,, our i ga frägor:
Henrrk Waldenström meddelade att EXp0-gZ önskar samarbeta med FFEoch f .i1es.log att FFE f ortsätter att håit, år-Jiatos men-ätI-,r*n'4r restriktiv mot användningen av det fria faiiåt iiaKaknästornet. Förslaget godfogs av ärsrnötet.

r Schantz infornerade orn bakgrunden ti I I planen att dra enav Norra länken genom Bellevueberget. Vagi,er[åtsökonsekvensbesknivning från januaii -g5 ;isar-nu att 60 träder att avverkas i parken sarnl att 20 st maite l-lvti;". -FFi--
uppvaktat mi I jödepartemgntet i ärendet ""*t-"ti;[r{-[;"u- ti f tot i t,iska partierna.och kompunstvrelsen i.Stockhoi,n" ;i;å. -"'
8en har ocksa en adoptionskampafij sEäitåt-mää-siåäitöifiä.
rskyddsfören i ng som ärgan i satär.ntz läste upp ett förslag ti I I uttalande i ärendet vi lketogs av ärsmötet- Uttalandet löd:

1) FFE
Denn i s
I ängs

, stöder Solna kommuns- krav pä ornförhandl ing avpaketet för att åstadkomm? irositiva lasni;;^; för mi ljönBergshamravägen och Uppsa I avägen v i d Haii 
-;öd.;.

2) FFE kräver att Stockholrns stad snarast återtar detaljplanenför Norra I änken me I I an Norrtu I I och Ros t";;i; I l. pt aneil'meäfärskador på Bellevueparken och strider mot iä*"n å*l\at i ona I s Ladsparken. Läss i stäl I et I änIen Ioä"i o*
se I I evueparken I ängs Sveavägen och Cedersda I sgatan.

L Pete
del
mi lj
k omm
har
deoNyli
natu
Scha
godt

3) FFE kräver att Stockholms
p I anerna pä Fys i kcentrum v i d
Frescati så att de inte skad
Nationalstadsparken.

Bengt Ulander föreslog att Ekoparkens dag endast bör hållasvartannat år. Beslöts ått arendät behandläs av styiel"än. ----

Car I -Johan I hrfors medde I ade att d
antagen av stadsbyggnadsnämnden i
rnot lagen om Nationalstadsparken.

gtaljplanen för Galärparken är
Stockho I rn, nägot som str i der

t7)
och

Ärsmötet avslutades. Därefter avtackades
supp I eanter med en ekp I anta.

clttrnaruu

vid protokol Iet justeras justeras

Niar i anne *m Carl- han Ih r ul I or8

L

t


