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Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundet för Ekoparken j_8/3-93.

Närvarande: Richard Murray, ordförande
Bengt Edlund, vice ordförande
Marianne Lundberg, sekreterare
Per-Gunnar Högman
Carl-Johan Ihrfors
Mats Ljusberg
Peter Schantz
Kri-stina Smedberg
Bo Swedän
Margareta Wallman

Anmä1d''frånvaro: Anne Murcay

1) Mötet öppnades av ordföranden som hälsade all-a välkomna.

2) Dagordning och ka1lelse godkändes.

3) Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Kristina Smedberg avsade sig
rol-l-en som ersättarb för klubbmästaren Margareta Wal1man. Beslöts att fika-
stunden avskaffas samt klubbmästarfunktionen. Beslöts vidare att nya mötes_
tiden blir 19.OO. De som vill_ kan träffas ändå innan styrelsemötet och fika,
dock med egen medhavd förtäring. Tepåsar o dy1 finns ännu kvar i skåpet.

4) Japanska ambassadens handelsattach6 vi11 gärna att representanter för FFE
kommer för ett infor^mel.l t samtal . \/i får förkl,ara- .rår" ståndpr-rnkt iiamt .l ].ssneti11 deras åsikter i hotellfrågan. Beslöts att ordföranden, vice ordföranden,
sekreteraren samt Peter Schantz bildar grupp. Schantz återkommer vad gäl1er
datum.

5) Punkt 5,
möte.

fastställande av antalet medlemsföreningar, bordlades til_l nästa

6) OrdfOranden och vice ordföranden redogjorde för policygruppens arbete hittills.
Förs1ag ti11 disposition distribuerades. Denna godkändes med några smäme
justerlngar.

7) Punkt 7, Ekoparkens dag, bordlades till- nästa möte.

8) Sekreteraren föredrog det utarbetade förslaget tiI1 nyhetsbrev, vilket god-
kändes av styrelsen. Besl-öts att den til-lsatta gruppen för nyhetsbrevet utar-
betar ett första nummer snarast.
Bo Svedän distribuerade ett alternativt förslag ti11 nyhetsbrev. Detta bör dock
användas för mer internt bruk som information till styrelserna i de ingående
föreningarna.
Ordföranden redogjorde vidare för kontakt med journalisten Gunnel Hackman och
tanken att knyta henne till FFE för sex månaders arbetslivsutveckling. Hon
har mycket god journalistisk erfarenhet och kan t ex jobba med redigeringen
av nyhetsbl-adet. Styrelsen ställde sig mycket pos.ltiiv till detta förslag.
Besl-öts att Mats Ljusberg samt ordföranden talar med henne.
Beslöts vidare att styrelsemedlemmarna tänker efter till nästa möte vilka
politiker och beslutsfattare som bör få nyhetsbrevet.
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9) Ordföranden läste upp ett brev från Anna Lindh angående Kaknäs skjutbana.
Detta är förmodligen svar på en tidigare skrivelse.
Ihrfors redogjorde för kontakter med Skårman angående skjutbanan. Till nästa
möte kommer fhrfors och Waldenström med en ny skrivel-se i frågan.

10) Förslag ti11 logotype diskuterades. Styrelsen var på det hela taget mycket
positiv ti11 detta. Beslöts att Bengt Ed1und fortsätter med detaljarbetet.

t'.11) Uvrlga lragor:
Uttal-anden: Beslöts att en förbun<lsskrivelse angående Japanhotellet samt Bellevue-
länken utarbetas som ett remissvar til-l Stadsbyggnadskontoret på aetat3planen
för området. Beslöts att Edlund utarbetar ett förslag att signeras av ord-
föranden samt Edfund sjäfv. Skrivelsen skickas också till FFE:s ingående för-
eningar för kännedom.
Beslöts vidare att ordföranden formulerar ett remissvar till Stadsbyggnads-
kontoret angående Norra trafikbandet.
Beslöts också att policygruppen utarbetar en skrivelse till kommunstyrelsen,
fu11mäktige, länsstyrefsen samt regeringen angående Stockholms och Solnas
Program för planering. Ordföranden och vice ordföranden signerar.

Frågan om arbetsplan samt arbetsutskott bordlades tiIl nästa möte.

Bo Sved6n distribuerade en skrivelse från Stockholmspartiet angående städning
av Stockhofm. Denna lämnades utan åtgarA.

Styrelsen uppmärksammade att Henrik Waldenström har fått IcA-kurirens miljö-
pr].s pa 5U OOU kr.

Anne iviurray 1äi irälsa att i'ör'ourrciets ekonomi- f.ortf'arancie är' god.

Bengt Edl-und berättade om arkitekt Tuva Wretblad som vil-l starta planerings-
och utredningsprojekt för FEE. Styrel-sen stäl-l-de sig positiv till detta.

l-2) Förslag på mötesdatum under våren bordlades till nästa möte.

vid protokollet usterasL.

Vuanatru
Marianne Lundberg

q.t
Richard Murray
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