
röneuNDET rön EKoPARKEN
Samverkande organisationor i Stor-Stoc*holm

Styrelsemöte söndagen den 12 april 1992

i Segelsällskapet Brunnsvikens klubbstuga i Brunnsviken

Närvarande:
Bruno Bergkvist, Sege/sä//s kapet Brunnsviken
Bengt Edlund, vice ordf, Haga-Brunnsvikens Vänner
Per Gunnar Högman, Svenska Natursl<yddsföreningen
Marianne Loodin, Stockholms Fältrittklubb
Birger Rapp, ordf, Norra Djurgårdens Vänner
Birgitta Rapp, sekr, Djurgårdens hembygdsför, Nona Djurgärdens Vänner
Peter Schantz, Haga-Brunnsvikens Vänner
Bo Swed6n, Stockholms läns hembygdsförbund
Henrik Waldenström, Stockh ol ms ornitol og i ska fören i ng

§t Årsmötesprotokollet genomlästes och togs till handlingarna. Det skulle sändas ut
tillsammans med styrelseprotokollet.

§2 Kassören Bernt Wrange hade skriftligen ställt s§relsen några frågor enligt nedan.
* Haga-Brunnsvikens inbetalda 2 x 50O:- beslöts genom Bengt Edlund vara inbetald

årsavgift för 1992 och 1993.
* lnköp av boken om stiftelser och fonder avslogs.
* Beträffande att koppla postgirokonto till bankkonto önskades att Bernt valde så att det

inte kostade något. Ev p g a lågkonjunkturen ofördelaktigt f n.

Beträffande sponsoring föreslogs H kontaktas för att höra efter om FFE
kunde söka medel från Mi Likaså skulle -!-1l]{F kontaktas informellt,
eftersom det a ngstillfället var passerat.

§3 En arbetsgrupp för remissförfaranden utsågs med Bengt Edlund som ordförande samt
med Birgitta happ, Peter Schantz och Henrik Waldenström. Gruppen gavs mandat från
s§relsen att fungera självständigt. Förbundet skulle även anhålla om att bli remissinstans
för Byggnadss§relsen, Solna och Stockholms kommuner m fl.

Styrelsen beslöt även att ta fram kort cirkulärskrivelse för att uppmana medlemsföreningar
som hör eller ser "farligheter" för Ekoparken att höra av sig omedelbart med information
i första hand till Bengt Edlund på telefon eller fax (samma nummer) 7163810.

§4 Ordförande och vice ordförande utsågs till uppvaktningsgrupp. De valde lämpliga
personer som stöd vid olika uppvaktningar i vår krets och även utanför den.
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§5 En redaktionsgrupp utsågs med Per-Gunnar Högman och Henrik Waldenström, som
skulle verka för att Ekoparken fördes fram i aftiklar av olika slag m m.

§6 En informationsgrupp utsågs med Birgitta Bergquist som sammankallande. Gruppen
skulle tillfråga Karin Lodin om hon ville ingå i den. Presskontakter etc samt
medlemsvärvning skulle ingå i gruppens uppgifter.

§7 En postgrupp föreslogs också bildas för att erhålla frivilliga som kunde hjälpa till med
kopiering, frankering/postning, skriva kuvert etc. På Naturens Hus fick FFE kopiera gratis
och fick även papper och kuvert. Övrigt kanslistöd diskuterades ånyo och Ostermalms
föreningsråd, hembygdsförbundet och friluftsfrämjandet skulle tiltfrågas om de kunde
stödja vid behov. Ett förslag var även att styrelsen i samband med mÖten skulle svara för
dessa uppgifter. Peter skulle undersöka om man kunde få lönestöd för dessa ändamå!.

§8 En Ekoparksdagsgrupp utsågs i samband med årsmötet med Jana Zupanc som
general och sammankallande. Ann Murray (Folkens museum) och Bitte Liberg
(kontakt/Fältrittklubben) ville gärna hjälpa till med arbetet för Ekoparksdagen.
Segelsällskapet Brunnsviken 

. skulle utse representant för medverkan med
optimistjolleregatta med ungdomar m m om Ekoparksdagen inföll 5 eller 6 september.

§9 Ekoparkens dag blir den 5 september 1992.

§10 Segelsällskapet Brunnsviken bjöd s§relsen för FFE på förplägnad. Till kaffet och
vetebrödet berättade ordförande i SSB, Bruno Bergkvist om segelsällskapets historia. På
1870-talet började seglingen av dagens art i Brunnsviken. 1898 bildades segelsällskapet.
De flesta som var med från början var hantverkare och småföretagare från denna del av
sta'n. I gamla medlemsmatriklar är kakelugnsmakare och spårvagnskuskar vanliga
sysselsättningar. Ännu idag domineras medlemsmatriklarna av hantverks-/sevice-/inriktade
näringar. 1925 fick segelsällskapet klubbholmen Getfoten nära Vaxholm.

Segelsällskapets verksamhet bygger på själwerksamhet med både frivilliga insatser och
arbetsplikt. Verksamheten fyller en viktig social funktion för båtintresserade. Klubben har
dels ett nybyggnadsskjul för båtbyggnad och ett mastskjul i Brunnsviken. Man samarbetar
med fritidsförvaltningen och med scoutrörelsens sjöscouter och bedriver båtverksamhet
och segling för ungdomar. Man håller navigationkurser under vintern för intresserade,
ordnar samkväm och fester. Dessutom ordnas årligen segeltävlingar och regattor av olika
slag både i Brunnsviken och på Getfoten, vilka är öppna för alla. Segelsällskapet har 360
medlemmar och plats för 200 båtar.

För båtverksamheten och de sociala samspelet inom båtklubben var det viktigt att man
inte var för många. En målsättning som fortlevde sedan sekelskiftet var att båtklubben
alltjämt skulle vara ett levande nätverk för båtliv och båtintresserade. Det var inte en
parkering för båtar som de stora marinorna tenderar au bli idag. Det var en trevlig
redogörelse för en "gamlings" verksamhet och alltjämt sunda liv i Brunnsviken, som
uppskattades av de närvarande. Bruno kompletterade med gamla foton från
segelsällskapets hundraåriga historia.
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§11 Henrik informerade om att SAS gjort en utställning i flera versioner om Ekoparken. En
utställning fanns i Naturens Hus, en på Arlanda, en i Ci\ferminalen. En utställning skulle
skänkas till förbundet och den kunde kanske åtgärdas av informationsgruppen för
vidarebefordran t ex till Kulturhuset ?, Riksmuseet ?, Weibulls/Bergianska ?, bibliotek ?.

§12 Styrelsemöten lades för resten av året enligt 6ljande:

Styrelsemöten under 1992

17 mai 19-21 Lokal: Segelsällskapet Brunnsvikens klubbstuga i Brunnviken

L
17 juni 19-21 Lokal: pffi<,L"ta , +3 /fu /ä,fuär" §r"r/1"r4)( -( (l'
31 aug 19-21 Lokal:

L i 4 okt 19-21 Lokar:

14 dec 19-21 Lokal:

Nästa möte således den 17 maj ånyo i Segelsällskapet Brunnsvikens klubbstuga i

Brunnsviken. Arbetsgrupperna arbetade med egna möten och rapporterade på
styrelsemötena.

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för aktiv och trevlig samverkan
och särskilt Bruno Bergkvist och segelsällskapet för uppskattad gästfrihet och förplägnad.

Stockholm 1992-04-15

L Vid protokollet

wt,r,,(*-
Birgitta Rapp

Justeras:

Birger Rapp


