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FORBUNDET T'ÖN EKOPARKEN
Samverkande orcadsationer i Stor-Stockhofun

STYREI§EMÖTE OCH AU-MÖTE I NAT'URENS HUS
27 december l99L

Nåirvarande:

Bellvueförbundet
Jana Zupanc

Djurgårdens hembygdsförening
Carl-Johan Ihrfors

Haga-Brunnvikens Viinner
Bengt Edlund

Kommittdn för Gustavianska Parken
Peter Schantz

Naturens Hus
Henrik Waldenström

Norra Djurgårdens Vänncr
Birgitta Bergquist
Birger Rapp
Birgitta Rapp

Stockhokns Naturskyddsförening
Per Gunnar Hö$nan

§ 1 Protokoll från konstituerancle styrelsemöte för Förbundet för Ekoparken den 15 december l99l upplästes

och godkiindes med följande kommentarer till protokollets paragrafer:

§ 5 i protokollct 15/12 rörandc samutnyttjande av logotype mcd Naturnes Hus och
Ekoparkcn/WWF gick intc. Förbundet för Ekoparkcn skulle ordna egen logotype.

§8och9iprotokollct 15/12 diskulcradcs och förtydligaclcs mctl att lrcla styrclscn skullc salnvcrka
Dcn skullc scdan bcslutas ornI'ör att ta franr ctt fiirslag till

på samarbctsmötct. i mars.

§ 17 i protokollet L5/12 kompletterades med att Naturens Hus kunde gratis erbjuda kanslistöd
innefattande porto, postadress, sammanträdeslokal.

De följande anteckningarna iir minnesantcckningar i anslutning till AU-mötct.

e

ram [t)r vorksanthetcn.

1. En diskussion om hur förbundet skulle organiseras initierades av Henrik Waldenström. Mötet fann att det mest

lämpliga var en platt organisation. Varje orginisation/förening lick arbeta efter bästa förmåga i olika frågor samt

kunie" få råd 'från färbunrJet vi«l 
-beho'v, 

samt kunde medverka i olika kampanj-, uppvaktnings- och

aktivitetssamm anhang.



2. Frågor och bevakning ri)rande t ex Ostcrleden, Husarviken, Fisksjöäng Bergiusvägen, Torphagen,
Vetenskapsstaden, Brunnsvikcn, Solna, Sörentorp etc skulle lämpligen hanteras av AU och inkallade experter,
vid sidan av eventuell förenings lokala initiativ. Således både en gemensam och en enskild behandling av ett
ärende var bra. AU bevakar området Ekoparkerrs olika delar med avseende på planförfaranden o dyl och
inkommer med skrivelser i ak(uellt ärende.

3, Värvning av nya organisationer/föreningar var mycket viktig. Birgitta Bergquist erbjöd sig att försöka våirva

nya medlemsorganisationer till förbundet för Ekoparken.

4. Henrik Waldenström erbjöcl sig att ta fram en mallartikel till förbundets medlemsorganisationer för artiklar
i press. Mötet enades om att elet var viktigt att göra uppvaktningar av politiker, nämnder och massmedia.

5. Nytt upprop diskuterades. T'ill samarbetsmölet skulle helst ett förslag föreligga. Kartan i det gamla uppropet
ventilerades. Mötet såg gärna att ett nltt förslag till karta togs fram till samarbetsmötet. Bengt Edlund kunde
hålla i detta.

6. Stadgar för förbundet för Ekoparken skulle tas fram i förslag till månadsskiftet jan/feb 1992. Brhger o Birgitta
Rapp svarade för detta.

7. Utskick till semarbetsmötet den 29 mars L992 skirlle siindas ut i månadsskiftet jan/feb och innehåIla: L
- Introduktionsbrev med inbjudan till samverkan i Förbundet för Ekoparken
- Styrelseprotokoll från den 15 december 1991
- Upprop
- Förslag till stadgar
- Regeringens beslut om moratorium
- Hmdling för underskrift av ordforande/sekreterare i respektive orgför för medverkan i Förbundet för

Ekoparken.

B Rapp verkståfl#detta.
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8. L,okal för_-samafb.e!§!qö!et- skulle undersökas snarast. Tillgängliga lokaler utan avgift var Naturens Hus
s@ssstugan.Dockönskemålommeicintialtbelägenlokal.ÄUföreslogsundersöka
detta.

? 
dock awakta i denna fråga för att se hur Naturens Hus uppvaktningar 1-

1-0. Förbundets medlemsavgiftcr skulle drivas in av förbundets kassör Bernt Wrange.

11. Nästa AU-möte fastställ<ics till onsdagen den 8 januari 19?2 kl 19.00 i Naturens Hus.

Stockholm L992-01-07
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Birgitta Rapp
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