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Protokoli fört vid styrelsemöte för Förbundet för Ekoparken 30 /g-gZ

Närvarande: Richard Murray, ordförande
Bengt Edlund, vice ordförande
Marianne Lundberg, sekreterare
Anne Murray, kassör
Sven-Erik Hedqvist
Carl-]ohan Ihrfors
Mats Ljusberg
Peter Schantz
Henrik Waldenström

Anmäld
frånvaro Bo Sved6n

Margareta Wallman
Jana Zupanc

1) Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Godkännande av dagordning:
Dagorningen godkändes efter några tillägg

3) Genomgång av föregående mötesprotokoll:
Protokollet från det förra styrelsemötet gicks igenom och lades sedan till handlingarna.

4) Rapportering:
Ordföranden informerade om att remissvaret om |apanhotellet är inskickat.
Vidare har ordföranden och Mats Ljusberg träffat Gunnel Hackman och diskuterat hennes
möjliga arbete med nyhetsbladet, policyprogrammet och Ekoparkens dag. Ett arbetsrum finns
tillgängligt på Varfvinges vä9. Det är angeläget att hon kan börja snarast, förslagsvis 1/5.
Ordföranden sade också att det sammanlagda intrycket från samrådsmötena är ett tydligt

NEI till lederna, i synnerhet Österleden och trafikplatsen vid Storängsbotten. Inför
skrivandet av remissen angående Norra rafikbandet önskade ordföranden synpunkter från
styrelsen.
Peter Schantz rapporterade att japanska ambassaden gärna vill se oss snarast. Schantz
bestämmer tid med dem och meddelar de andra i gruppen.

5) Förslag till utförande av Ekoparkens dag:
Ordföranden distribuerade ett förslag till sammansättning av arbetsgrupp samt riktlinjer för
arbetet enligt följande;

Arbetsgrupp:
Jana Zupanc, Anne Murray, Mats Ljusberg, Bruno Bergkvist, Richard Murray samt Gunnel
Hackman.

Riktlinjer:
- inriktning på medlemsorganisationer och beslutsfattare
- Programmet byggs upp på medlemsorganisationerna, som presenterar sig.
- Anknytning till Osterleden
- Undersöka möjligheten av att vara vid Borgen på Cärdet
- Tid: i början av hösten

jana Zupanc, sammankallande, återkommer till nästa möte med mer information,

6) Kaknässkrivelse:
Det tidigare förslaget att flytta skjutbanan till Lindarängshangaren är inte genomförbart.
Enligt Anne Murray finns det ett intresse från museihåll att utnyttja hangaren för

L.

L



2

L

L

uppställning av större föremåI. Djurgårdens hembygdsförbund har dessutom agerat i frågan
varvid ärendet inte är aktuellt längre för FFE.

7) Avverkningsskrivelse:
Henrik Waldenström rapporterade om omotiverad avverkning av till synes helt friska träd
på Djurgården. Efer diskussion huruvida förbundet bör agera beslöts att inte komma med
någon skrivelse för tillfället. Styrelsen ansåg dock att awerkningen är oroväckande och att
vi bör bevaka ärendet.

8) Fastställande av antalet medlemsföreningar:
Kassören har gått igenom en del av handlingarna rörande fastställandet men återkommer vid
nästa möte med definitivt antal.

9) Arbetsplan:
Ordföranden presenterade ett förslag enligt följande:
1) Policyprogram i broschyrform

2) Logotype, brevpapper, telefon
3) Klartecken för Ekoparkens dag
4) Två nyhetsbrev
5) Remissvar, Norra trafikbandet
6) Presentation av Ekoparksförbundet i 4-5 föreningar
7) Ett par uppvaktningar rörande ]apanskrapan, Osterleden samt Ekoparken.

Styrelsen godkände enhälligt förslaget.

10) Arbetsutskott:
Beslöts att bildandet av ett arbetsutskott får vila tills behov uppstår

11)Förslag på sammanträdesdatum under våren:
Följande datum fastställdes:

torsdag 22 april
onsdag 12maj
måndag 14 juni

12) övriga frågor:
Henrik Waldenström meddelade att Djurgårdens intressentförening har beslutat anordna en
aktivitetsdag benämnd "Våryra" 24-25 / 4. En förfrågan har kommit om FFE vill vara med.
Beslöts att Waldenström tar kontakt med dem och meddelar att tiden är för knapp för ett
medverkande men att förbundet gäma deltar nästa år.

Sekreteraren väckte förslag om någon form av gemensam utflykt för styrelsen i Ekoparken.
Beslöts att förlägga denna till början av hösten samt att sekreteraren återkommer med ett
konkret förslag till nästa möte.

Peter Schantz föreslog att utställningen "Kring Brunnsvikens stränder" på Stockholms
stadsbibliotek visas för intresserade föreningar i förbundet. Fastställdes att detta sker 15/4
kl 18.30. Lokal meddelas senare.

Beslöts också att hålla ett informationsmöte 4/5 kt18.30 för föreningarna angående
förbundets remissvar vad gäller Norra trafikbandet. Beslöts att Peter Schantz ordnar lokal.

13) Mötet avslutades.
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Marianne Lundberg Rrchard Murray


