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Dessutom närvarade Gunnel Hackman

Anmäld frånvaro: Henrik Waldenström samt Mats Ljusberg

1) Ordföranden hälsade al la välkomna och förklarade mötet öppnat.

2> Gunnel Hackman blev presenterad för styrelsen.
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Solna kommun hål ler samrådsmöte l/6 på Stal lmästareSården
ansående förslag ti I I detaljplan för Norrtul l. Edlund utsågs att
fonmulera ett remissvar från förbundet innan l4/6 då remisstiden
8år ut.

ån SLH angående översiktsplan
Iaä8arna, Nacka-Värmdö,
Svindersviksdelen.
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Fdlund redogjorde vidare för OS-planerna för år ZOO4. Beslutkommer i höst om projektet ska diivai via"ie. -Stäö[nälm-- --
Information Centei här uttryckt önskan om ,it iå-äilliuteraplanerna med FFE. Beslöts ait Edlund tai t<äntat<I måä--aem- ocnbestämmer datum. I c-luppg_n _t.aq FFE i nsär , f oiuiom-Eaiuäa, ---
Carl-Johan Ihrfors, Heniik Ilaldenström samt Anne-MuFiav.
Staketet kr i ng H^cq. s I ott d i skuterades. Då berorda mynd i sheSolna reagerat kraftiet mot svartbygget samt Edlund iedail usi8 beslöts att FFE ti I ls vidare tåmäar ärendet utän åiää.ä
Ihrfors redogjgrde för Stockholms e6endoml igaproblemet med Kaknäs skjutbana. agerande vad gä I I er
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östermalms remissvar
nje med FFE:s syn.

Peter Schantz 8av en kort
ambassaden.

rapport om besöket på japanska

5) Ordföranden distribuerade remissvaret för Norra Trafikbandet.Efter..nåsra förändr i nsar beträffande- Räa I åistiiii - 
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7) Faststäl landet av antalet medlemsföreninnästa möte. Beslöts att Gunnel rin6rer runtmedlemsförenin6arna och klarar ut äeras itasamt utröner deras intresse av medlemsblade
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B) Pol icyprogrammet bordlades ti I I nästa möte.
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I ) övr i ga frågor:
Diskuterades huruvida telefon tivgfe ekonomiskt möjl igt. Beslötsatt internkoppla i-föista hand.text i te lef onkata I o6;en.

ll Gunnel Hackman
att Gunnel kol lar

Bes I öts ocksä att
i SLH:s lokaler
möjl igheten av

i nföra extra

av Edlund.

10) Ordföranden tackade al la och förklarade mötet avslutat.

vid protokol let ras

Senaste förslaSet ti I I loeotype distribueradesFörslaset blev i princip åodtäset.
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