
      
 
           Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken 
 
    Lördagen den 21 maj 2022 
 
        på Fjäderholmarna 
 
 
Mötet öppnades av förbundets ordförande, Richard Murray, som hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 1 Upprop av ombud 
Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade: 
 
Alternativ stad 
Bergshamra för alla 
Djurgården Lilla Värtans Naturskyddsförening 
Djurgårdens hembygdsförening 
Föreningen Natur och samhälle i Norden 
Föreningen Östermalm 
Haga-Brunnsvikens Vänner  
Miljöföreningen Ekens vänner 
Naturskyddsföreningen i Danderyd 
Naturskyddsföreningen i Sollentuna 
Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg 
Riksmusei vänner 
Stockholms auktoriserade guider 
Stockholms Naturskyddsförening 
Stockholms Ornitologiska förening 
Stockholms Vandrareförening 
Södermalmsparkernas vänner 
 
Utöver dessa deltog ett antal enskilda medlemmar. 
 
 
§ 2 Godkännande av senarelagt årsmöte 
Enligt förbundets stadgar ska årsmöte hållas senast i mars. Mötet godkände att årsmötet detta år på 
grund av Sars Covid 19 hölls i maj 
 
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Mötet fastställdes behörigen utlyst. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen för mötet fastställdes. 
 
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Richard Murray och till sekreterare Gunilla Sterner Kumm 
 
§ 6 Val av justerare för protokollet tillika rösträknare 
Till justerare för protokollet tillika rösträknare valdes Anitha Hedin och Ingrid Bergenudd 



 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Förbundets ordförande, Richard Murray, gav en utförlig presentation i form av föredrag med power 
point av förbundets verksamhet under det gångna året. Förbundets kassör, Anneli Noréus, föredrog 
bokslut och resultaträkning.   
 
§ 8 Fastställande av resultaträkning och balansrapport 
Beslöts att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut, resultaträkning och balansrapport. 
 
§ 9 Revisorernas berättelse 
Revisor Erik Elvers föredrog revisionsberättelsen, i vilken revisorerna föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
§ 11 Inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet 
 
§ 12 Fastställande av budget för löpande verksamhetsår 
Inget budgetförslag förelåg. Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag snarast ta fram ett förslag, 
som tillställs medlemmarna. 
 
§ 13 Fastställande av årsavgift för påföljande år 
Styrelsen föreslog bibehållande av medlemsavgiften för föreningar på 700 kr per år, för mindre 
föreningar på 350 kr per år och för föreningar utanför parkens gränser, liksom för enskilda 
medlemmar, 150 kr per år. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
§ 14 Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen på ett år 
Richard Murray omvaldes till ordförande för en period på ett år 
 
§ 15 Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen på två år 
Valberedningens ordförande, Beatrice Sundberg, föredrog valberedningens förslag. Beslutades i 
enlighet med förslaget. 
Styrelsens ledamöter, utöver ordförande, för innevarande verksamhetsår: 
 
Ordinarie ledamöter 
Märtha Angert Lilliestråle Haga-Brunnsvikens vänner  vald för verks.åren 2021-2022 
Bitte Liberg   Södermalmsparkernas vänner vald för verks.åren 2021-2022 
Rikard Dahlén   Enskild medlem   nyval f. verks.åren 2022-2023 
Anneli Noréus   Enskild medlem   nyval f. verks.åren 2022-2023 
Ole Settergren   Enskild medlem   omval f.verks.åren 2022-2023 
Gunilla Sterner Kumm Bergshamra för alla   omval f.verks.åren 2022-2023 
Lennart Tonell   Enskild medlem   omval f.verks.åren 2022-2023 
Anders Tranberg  Sthlms Naturskyddsförening  omval f.verks.åren 2022-2023 
Henrik Waldenström  Sthlms Ornitologiska förening omval f.verks.åren 2022-2023 
 
Suppleanter 
Anne Murray   Föreningen Östermalm  vald för verks.åren 2021-2022 
Johan Tamm   Enskild medlem   nyval f. verks.åren 2022-2023 
 
 



§ 16 Val av revisorer och suppleanter för dessa på ett år 
Till ordinarie revisorer omvaldes Hans Nihlén, Södermalmsparkernas vänner, och Erik Elvers, 
Föreningen Natur och samhälle i Norden.  
Till revisorsuppleant omvaldes Per Björkman, Samfundet S:t Erik. 
 
§ 17 Val av valberedning 
Beslöts omval av Beatrice Sundberg Naturskyddsföreningen i Stockholm län, som ordinarie 
ledamot och valberedningens ordförande och sammankallande. Vidare beslöts omval av 
ledamöterna Ella Öström, Haga-Brunnsvikens vänner, och Bengt Etzler, enskild medlem, samt 
nyval av Mikael Johansson, Stockholms Vandrareförening. 
 
§ 18 Övriga frågor 
En mötesdeltagare aktualiserade frågan om att SL-trafiken borde angöra Fjäderholmarna 
 
Beatrice Sundberg informerade om aktiviteterna i samband med miljökonferensen Stockholm +50 
 
Björn Tarras Wahlberg informerade om en demonstration som ska äga rum på Nybroplan den 30 
augusti 
 
Avgående styrelsemedlemmen Jenny Rosen avtackades med blommor.  
 
§ 19 Mötets avslutande 
Mötesordföranden avslutade mötet. 
 
Vid protokollet        Mötesordföranden 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
 
 
Justeras 
 
 
Anitha Hedin         Ingrid Bergenudd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


