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Prourkoll förr vid styrclsemöte fOr Ftirbundet lor Ekoparken li3-93

Närvamrrde: Rit,hard M,;rt'ay, ordförande Väft st
tsengt Ellund, vice onlförande HBV
\dariannc Lundbcrg, sekreterars HBV
Annc Murray,lca§or For ö
Pcr-Cunnar Högman St NF
Carl-Johan Ihrförs DHF
Mats l-jusborg Fril st
Petcr SchanE HBV
Bo §vcddn sLI{
llffirik Waldensrröm st QF/NH
lr4argareta Walhnan NDV
JanaZupanc BF

Dessutonr nä'varade Kjell Nilsson sLH

1) Mötets öppnandel
Ordföranden hälsude alla nä.vara«Jc väIkornnå och förklarade nrötet öppnar I ilr och
ordning gav möresdeltagnaa cn kort prcsenrrtion av sig sjEilva"

2)^ Dagordni ngens gtxlkär:.rande:
Eltcr vissa Jrrstcringar av punkternas inbtirdcs crdning godkiindes dag<irdningen.

3) Genomgång av ftregåendc möres prorokoil:
Protokollet lästes upp och gridkitnde(.

4) Cr:dkännande av avml med sLH:
iu*tp f{ugr löptid gatier från r/t-yi till 30iGg4. Därefrer fbrtängs det med ert År i
tagct. Beälning sker mor sluret av varje pcriod. Med dessa Una3uiteringar gortkAndcs
svtalet.
Uppdrogs till Richard Murray och Bo Sveddn atr sluliusicT.*h undcrteckrra avtalet.

5) Ändring av rcckningsrär[

E:.1.ö§ ari,foregåcnde-mOrcs beslut om firmatccl:nare riv.s upp. Firmaticknare, var för
sig, blir föl:iande:.
Richard Murray, ordförande
Madanne Lund berg, sekme rare
Annc Mumty, kassör

Dcnna paragraf justeradcs genul

6) Kl ubbmästarfunktion:

§_tyrcfsen valdc enhitlligt Marg{gra Wailman som klubbnrä*äre. Till suppleant förestogs
Kristina Snrc'Jberg. BcslOrs atl Margareh Wallman lar kcrrurkt mcd henne och hör om
non acceptcrar det.

Q Verksamhcten undcr det kommande åreu
Efter diskuxsion bcsliits att följande ar frtmsB mägrupper tör styrclscns arbete:

- De i Förbundet Iör Ekoparken ingående föreuingama
- trolitikcr u:h bcslursfatåre

FöUandc beslöts sonr priori rcmtle iirbctsonrårJcn :

l)f*ogunCe av nyu poiicypft)Bmm
z) Arrangernant av Ekoparltcns dag
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3) lltvecklande av konraktcn mcd ingåcndc föreningar i förbunder
4i Uppvaktning av polirikcr crch bcslursfattarc

R:licyprogra.-n::
Föij-andc underlag finns vid utarbctånde av nytt policydokument:
- tirJigarc utkasr (Edlunds)
- §iyrulsr:ns ncj/jir-uttalatdc anUrgcr r,iil årsmötct
- Ilonrik Waldenströrns motron fdn årsmötet
' Uppropret frrr Ekoparken
- Ihrfors skrivclsc , övcrlämnaC vid rnörct

Till_pxrlicygruppen valcles Eengt &llunrl, Henrik W;ddenstr(im samt Rickud Munaiy.
Besltits utt cle ktmmer mecl eil ulkast till nålsh mörc.

Ekoparkens dng:

§cry gcngql {tt'Ekoqa;'kens dag ursågs Jana Zuprnc. Beslai{s atr Zupanc kommer metl
förslag på aktiviteter tili ntista m-ötc.

Kontakt mcd förbundcrs förcnintar:
erhetet ska bEdrivas för art na uiitit fiirbunrleu förcningar mcd informarion om
Ekggrrkcn. §crm e.n kanal för kcrmmunikation beslöts alt göra ctt nyhctsbrcv att skicka
ut.Tiil utarbctarc av riltlin;cr för derta nyhetsbrev umågsänne Mrirray, Marianne
I-undberg siunt Richrcd N{urray

andm alcriviteter för styrclscn $onr fiSrcslogs:
- §enrinariurn för förbirndcts fUrcningar om *let nyu prlicydokumentet
-fcredrag
-presskonfe,rens
-ekologiska andaLlcr
- §amtal med intresscnrcr cr:h politiker onr Ekopark-,eu

8) Rapport från samrådsilör.ö'd
Janu Zupanc redogjorde för samrådsmdtet Z4!X rsm Norrtullsområdct.

9) Ftr.stståil I ande ay annlct nr cdl cm slören i n gur:
Denna punkr bordladcs till näsra more,

I0) tses(ik påjapanska ambassaden:
l]'enna punkt bordlades till niista möte.

Il)Övrigafrågor:
Bengt &llund iadc fra-qr cn forsiag till logorypc.

Hcnrik Vfaldenström tcrg3pp probternet merJ Kaknäs skjutbana. Den borde kunna liytras
tiil l-indzuängshanguren. Sryiclscn uppdrog åt Waldenstiom och inrfno iii äinr* 

"nskrivelsc i frågan.

12) Nästa möre:
Styrclsen san:mantråtdu nåtsra gång 1813.
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vid protokollet

tt(rrnona(
btarianne Lundberg
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il* / /h*Ur-ddy
Richard Murray ?


