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Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundet för Ekoparken
20/ i 0-93

Närvarande: Richard Murray, ordförande
I{arianne Lundberg, sekreterare
Carl-Johan Ihrfors
Peter Schantz
Bo Swedån

Dessutom närvarade Gunnel Hackrnan

Anrnäld f ränvaro: Per-Gunnar Högman, ltlats Ljusberg, Anne Murray
samt Jana Zupanc

1) 0rdföranden hälsade al la välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Dagordningen godkändes.

3) Föregäende mötesprotokoll gicks igenom och Iades därefter till
handl ingarna.

4) Rapportering:
Ihrfoiä har haft kontakt med OS-komrnittÖn. Beslöts
l?/ll kl 9-10. I gruppen ingär förutom Ihrfors även
Anne Murray, R i chård Murray samt Henr i k lrla I denstöm.

Ordföranden berättade att överskottet från Ekoparksgalan konmer
att bli mycket blygsamt. Dessutom närnnde ordförander om

uppuaktniigen av åiatssekreterare Per-Egon Johansson-pä
lää*rrikatfonsdepartementet angäende motorvägarna i-Ekoparken-
i iirpp", inaick, förutom ordfiranden-själv, .Peter Schantz, Arne
M";t;;; och Ärne'sundström. Vidare jobbår ordföranden och Schantz
**a "n"a"battartikel 

om Bellevue. Pålicyprogramnet kommer att
vara färdigt till ärsmötet.

Peter Schantz hade ännu inte fått kontakt med gruppen för
Expo-97.

Vad gäller logotypen har inget nytt inträffat.

En ny telefonl ista distribuerades.

att besöka dem
Bengt Edlund,
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5) Ekonomisk rapport:
Ordföranden gick igenorn ekonomin ti I I dags dato.
konstateradeJ att kostnaderna för Ekoparkens dag
alltför rnycket. FFE har för närvarande ett stort

Det
rusade iväg
underskott.

Mats Ljusberg har lovat att bistå kassören med de ekonorniska
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redogörelserna- De-löpand9 1t§ifterna bör särskiljas från
f i nails i er i ngen av Ekoparkens oag'

6) Flyttningen:
ärn""i 

-Hrckilan redogjorde för.de
Sabbatsbergs sjukhusområde' l- I y t
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I anerade f
ngen sker

Bo Swedän kommenterade ocks4 ärendet och överlämnade därefter det

"naäii[iivna 
avtalet med SLH'

dress fr o m lll2: FFE' c/o SLH, Box 6219, LOZ 34 Sthlm
telenr: 690 66 6?
faxnr: 690 59 60

sen diskuterade i samband med flyttinformationen Gunneis
d inom FFE. Alla var ense om att det uar angeläget att fä
a henne. Beslöts att ordföranden, Ssed6n samt Henrik Axiö

rned Kjell Nilsson och diskuterar möjligt samarbete vid
lning av Gunnel.
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7) Seminariet
Styre I sen kons
av seminariet
instäl la det.

in
tat
in

ovember:
erade att planeringstiden för ett genomförande
orlember är för kort och beslöt därför att

pleI ininärt
t s;em i nar i um

Ssed6n distribuerade ett antal tidningsartiklar.
Vänfören i ngen
ej med I emskap

samt Stockho Ims ko I on i trädgärdar önskari Rosendal
i FFE.

Beslöts att
Kräftr i ket-

ordförapCen och Schantz utformar remissvaret för

0rdförandens förs I ag t i I I reni ssvar för förs I aget
övers i ktsp I an för Nörra Traf i kbandet godkändes.

ti I I

10) 0rdföranden förklarade mötet avslutat

vid protokol let j usteras

B) Det senaste nunret av nyhetsbladet är färdigt för tryckning

Mar i anne Lundberg Richard Murray

I ) övr i ga frägor:
Åi-smö Let bes i öts
?ttloå3ttrr här ra

att
et

hät Iai st2-94 kt 13-16.30.för föreningarna i anslutning
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