
L

Prnotokoll fiirt yid årsmötet ftir Förbundet liir Ekoparken den 19 febmari 1994

l) Mötet öppna"des. Upprop av ombudför föreningarna

2) Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av punkten ang. årsmötets utlysande.

3) År s md t et s ut ly s q.nde

Ärsmötet beslöf att årsmötet blivit behörigen utlyst.

1) Val av ordförande och selcreterare för årsmötet
Årsmötet besitit att till ordförande valja Åke Rosenquist oeh till sekreterare per-Gunnar
Högman.

1) Val av två justeringsmän, tillikardstciknare
Arsmötet beslöt att utöver årsmötesordföranden välja Erik Elvers och Birgitta Rapp.

§) S ry e I s e n s v erks amhet s b er ät t e ls e o c h e ko nomi s kn r e do gör e ls e
Arsmötet f§1eglog, förutom diverse redaktionella åindringar, friljande tillägg och
ändringar tillårsberättelsen: Henrik Waldenström påpekäde au den fond Jöm finns frir
gynnaldq av Ekoparken förvaltas av Riksmusdet, ej Naturens Hus. Bo Swed6n önskade
en utökad redogörelse för Ekoparkens dag samt att den uppmiirksamhet förbundet fått i
massmedia skulle omnämnas.

Kassören korrigerade vissa feltryck samt påpekade att dataprogrammet inte registrerat
ören, vilket givit avrundningsfel i redogörelien. Revisorn gäv äe korrekta ören-a.
Underskottet beror på.utt artistarvodenå vid Ekoparkens däg blev högre än beriiknat.
Årspgtel yrkade utiekop*t"o. aug iiortsattninlen.t uit'nu en bänre ekonomisk
uppfö§ning.

Arsmötet beslöt godkåinna styrelsens verksamhetsberättelse efter ovanstående
iindringar. Arsmötet beslöt också godkåinna styrelsens ekonomiska redogörelse.

7) Revisor ernas berätte ls e
Bgog, Ulander föredrog revisorernas berättelse, bilaga x. Årsmötet beslöt godkåinna
riikenskaperna.

Q) Fråga om sry'elsens ansvarsfrihet
Arsmötet beslöt i enlighet med revisoremas fcirslag att bevilja styrelseledamöterna
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

9) Sryrelsens förslag (yttranden)
Två förslag till yttranden ang. Ekoparken behandlades. Yttrandet rned rubriken "Nu
IrTtS alla goda krafter stäI1 upf fbr Natioaalstadsparken!" antogs med måttliga
ändringar, bl.a. strtikslpprfknin_gen.av olika hot oih en formuleing om ansvaäga
politiker nedtonades. Sty_relsen fick i uppdrag att inarbeta årsmötetslynpunkter.-Av det
andra yttrandet som handlade om OS i(t04,, Expo -97 och Ekoparken;b;höils endast det
sammanfattande första stycket och rubriken blev "Förslagen tr.ll OS 2004 och Expo -9f
innebiir oacceptabla ingrepp i Ekoparken". Se bilagorna y och z.

lO) Inkomnamotioner
Inga motionerfanns att behandla.

Ll) Faststcillande av årsavgtft frr 19gS

§tyrelsens f«irslag till oforandrad medlemsavgift, 500 kronor, för föreningar fastståilldes.
Arsmötet upp{rog åt gtyrelsen-at! utreda qlst{tUa personers medlemsskaf i ftireningen
och att faststiilla medlemsavgif! fttr dem. Förenin§ar sory ej betalt årsavgiften bordä
ytterligare påstötas i positiv ånda och g?irna munti-igen. Års-mötet uppdr;g åt styrelsen
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att se över storlek och villkor för den nedsättning av avgiften som små föreningar kan
få.

12) Val av förbundsordförande, tillika ordrt)rand.e i styrelsen
Av ordf<irandens manattid återstår ett år, varför Richard Murray kvarstår.

13) Val av dwiga ledarnoter samt suppleafier till styrelsen
{rsmötet beslöt att antalet ledamöter skall vara 11 och antalet suppleanter4.
Årsmötet beslöt, enligt valberedningens frirslag, att till ledamötei ämvä§a Bengt
Edlund, Per-Gunnar Högman, Peter Schantz, Henrik Waldenström och Jana Zupanc
samt nyvä§a Tuwa Wretblad. Till suppleanter omvaldes Sven-Erik Hedqvist och
Kristina Smedberg samt nyvaldes Tord Tordmar. För ledamöterna Carl-Johan lhrfors,
Marianne Lundberg, Anne Murray och Margareta Wallman återstår ett års mandattid
och de kvarstår således liksom suppleanten Bruno Bergkvist.

l$ Val av revisorer och revisorsuppleant
Ärsmötet beslöt att till revisoreronwaqa Bengt Ulanderoch Örjan Isaksson samt som
revisorsuppleant Marianne [.oodin.

15) Val av valberedning
Årsmötet beslöt an omialja Bo Swed€n (ordförande), Kylti Johannisson och Birgittä
Rapp-

16) Faststrillande av budget for löpande verksamhetsår
Budgeten fastståilldes. Föreslogs att till kommande åBmöten redovisa budget och utfall
på samma papper så att resultatet lättåre framgår.

l\ övrigafrågor som årsmötet beslutar ta upp tilt behardling
Inga sådana frågor framstäi.lldes.
Onskemål om eil matrikel över ingående föreningar och kontaktpersoner framfördes.
Likaså framfördes önskemål om informations-/kontaktmöten några gånger per år.

18) Avslutning
Ordföranden avslutade årsmötet och önskade den nya styrelsen lycka till.

Efter årsmötet avtackades den avgående ledamoten Bo Swed6n.
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{Jt fr^n,
Åke Rosenquist Erik Elvers Birgitta Rapp


