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röRSUNDET rön EKoPARKEII
Samvcrkandc organirationcr i Storstockholm

Protokoll ftån exha styrelsemöte den 7 februari 1993

i Hembyggdsförbundets lokaler på Wartuinges väg 30

Närvarande:

Bruno Bergkvist, Sege/sä//skapet Brunnsviken
Bengt Edlund, vice ordf FFE, Haga-Brunnsvikens Vänner
Kylli Johanisson, Friluftsfrämiandet
Birger Rapp, ordf FFE, Norra Diurgårdens Vänner
airlitta Rapp, sekr FFE, Diurgå,rdens hembygdsf, Norra Diurgårdens Vänner

Äke Rosenquist, Friluftsfrämiandet
Kristina Smedberg, Hembygdsföreningen å Norrmalm
Bo Swed6n, Sfockholms läns hembygdslörbund
Bengt Ulander, Haga-Brunnsvikens Vänner
Nils-Henrik Winblad, Föreningen Ostermalm
Bernt Wrange, kassÖr FFE, Våft Stockholm

§1 Föregående protokoll godkändes med ett smärre tillägg och lades till handlingarna'

§2 S§relsens fÖrslag : Enighet och bredd togs med iustering' Bo Swed6n reserverade sig

mot iorstaget enighä och 5redd. S§relsens fbrslag till uttalande till årsmÖtet togs enhälligt'

§3 Förbundets strategidokument skulle presenteras av Bengt Edlund på årsmötet'

§4 Styrelsen instämmer i Henrik Waldenströms motions huvudsyfte och hänvisar i övrigt

till ta§et uttalande enligt §2, som skulle föreslås årsmötet'

§5 Styrelsen godkände Bengt Edlunds upplägg av policyprogram' Utkastet biläggs dagens

protokoll.

§6 Maud MellstrÖms brev diskuterades' Ordförande redogjordt .fql kontakterna med M

Mellström. Förbundåt 
-ansåg 

att fakturans belopp var för högt i förhållande till nedlagt

arbete i synnerhet- som ptögtatn fÖr Ekoparkens dag ej var klart till årsmÖtet den 20

ieOruari r'gSS såsom överenskommits. Frågan bordlades' Bengt Edlund uppdrogs

kontakta M MellstrÖm och ordfÖrande uppdrogs kontakta SNF'

§Z Bo Swed6n redogjorde för valberedningens arbete med att finna ny s§relse'

Ördförande och förbundet tackade Bo Swed6Ä för mycket fÖrtjänstfullt arbete' Till forslag

till nya poster var ny ordförande Richard Murray, ny sekreterare Maja Lundberg' Ny kassÖr

var ännu intg löst' 
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§8 Kansliserviceavtalet med Stockholms läns hembygdsförbund '?r klart' Uttrycktes

önskemål om att avtalet skulle löpa från 1 juli varje år' 
-For 

innevarande år 3O0O:- till 1 juli

och dårefter 6000:- för kommande år.

§9 Medlemsföreningarna skulle per brev ombedas skicka in namn på ombud till årsmötet'

§10 Frågan om logotype föreslogs hänskjutas till årsmÖtet'

Vid protokollet 1993-02-18

Justeras:
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Birger RaPP
ordförande FFE
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Birgitta Rapp
sekreterare FFE
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