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  Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1 
 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Rikard Dahlén, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard 
Murray, Anneli Noréus, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik 
Waldenström 
 
§ 1 Strategidiskussion. Diskuterades den situation som Ekoparken nu står inför – ett starkt ökat 
kommersiellt tryck, som Kungliga Djurgårdsförvaltningen tycks bejaka, inget stöd från 
Länsstyrelsen, ett antal mycket tunga kommersiella aktörer står emot oss, domstolarna ger oss inte 
något stöd – mer än undantagsvis. Slutsats: årsmötet i maj är mycket viktigt för att mobilisera våra 
föreningar. Vi bör försöka få kontakt med medlemmar av KDI som kan ge oss stöd. 
 
§ 2 Rapporter 
. Richard har tillsammans med Mats Robertsson, Bergianska Trädgårdens Vänner haft ett möte med 
Plantagens VD, Nina Jönsson och Marknadschef Peder Clason. Plantagens plan är att göra 
anläggningen i Bergianska till en spetsbutik. Plantagen är på väg att förvärva det område butiken i 
dag ligger på samt parkeringen. Plantagen har planer på ett pollineringsprojekt och är intresserade 
av samverkan med FFE. Märtha ska ta kontakt med Plantagen i detta ärende. Richard kommer att ta 
kontakt med Gustav Hemming och ev. andra regionpolitiker för att söka stöd för en rekonstruktion 
av Bergianska trädgården. 
 
. En helsidesannons rörande Hasselbacken har varit införd i Svenska Dagbladet. SvD har signalerat 
att de avser att stoppa vidare annonsering – de betraktas som debattinlägg. 
 
. Betr. vattenreservoaren meddelande Lennart att Stockholm Vatten ska svara på Anders Wörmans 
kritiska skrivelse. Henrik och Richard förbereder ett överklagande från förbundet. 
 
. Ett samrådsmöte med KDF/STÄ ägde rum den 16 mars då bla. Hasselbacken behandlades. 
Richard deltog. Från DHF deltog Fredrik von Feilitzen. Styrelsen har tillställts protokoll från mötet. 
Ett nytt samrådsmöte är planerat äga rum den 20 april, då bl a Beckholmen ska behandlas. 
 
. KSSS går in med en begäran om att få bygga en permanent gästhamn. 
 
. Märtha rapporterade om läget i de tre delprojekten i pollineringsprojektet: Bergiusdalgången, 
utbildningsprojektet och balkongprojektet. 
 
. Anne har talat i ABF-huset på ett möte som förbereder en alternativ konferens om Stockholm + 50. 
 
§ 3 Godkännande av mötesprotokoll 
Protokollen från styrelsemötena den 20.l och 28.2 godkändes 
 
§ 4 Förbundets årsmöte den 21.5 
Inbjudan till årsmötet är klar och skickas snarast ut till medlemmarna och styrelsen.  
Guidad båttur avgår kl 13.30 från Nybroviken till Fjäderholmarna, där årsmötet äger rum kl 15.00. 



Därefter fritt promenerande och kort guidning på Fjäderholmarna. Kl 17.30 middag till ett 
subventionerat pris på 200:- Anmälan till Anne Murray. 
Mötet diskuterade vilka utomstående som ska bjudas in till middagen. 
 
§ 5 Frågan om medlemskap för företag. 
Tre företag har tidigare beviljats medlemskap i förbundet. Styrelsen uttryckte sin stora uppskattning 
över att dessa företag stödjer förbundet men konstaterade samtidigt att besluten att godkänna 
företagen som medlemmar gjorts utan större eftertanke. 
 
I stadgarna § 3 Medlemskap och årsavgift står det: 
 
”Varje förening/organisation, svensk eller utländsk, som vill stödja förbundets 
verksamhet äger rätt ansöka om att bli medlem. 
Enskild person med intresse för förbundets verksamhet äger rätt ansöka om att bli 
stödjande medlem. 
Styrelsen beslutar om antagning av medlem och stödjande medlem.” 
 
Betoningen ligger på att föreningar ska vara medlemmar. Enskilda företag bör inte ges samma 
ställning som medlemsföreningar med miljö, natur- eller kulturintressen utan i stället ges samma 
ställning som enskilda medlemmar. 
 
Richard gavs i uppdrag att utforma ett brev till de tre företag som i dag är medlemmar i förbundet. I 
brevet ska företagen erbjudas ett återfå den del av betalade medlemsavgifter som överstiger 150 kr 
och erbjudas att vara medlemmar på dessa villkor. 
 
§ 6 Genomgång av medlemsmatrikeln 
 
Ett antal föreningar har inte betalat medlemsavgift för förra året. För att få delta på årsmötet ska 
föreningarna ha betalt medlemsavgift. Richard, Anne och Anneli skriver att brev till de föreningar 
som inte betalt. Samtliga dessa föreningar kontaktas därefter personligen av någon styrelseledamot. 
Anne, Anneli och Jenny fördelar detta ansvar. 
 
§ 7 Förbundets årsredovisning 
Anneli redogjorde för olika bokföringsprinciper och förordade att FFE går över till 
redovisningsprincipen. Den innebär att utgifter och inkomster bokförs på det år som respektive post 
är hänförlig till i verksamhetsavseende, inte när betalning sker. Styrelsen beslutade att fr.o.m. 
verksamhetsåret 2021 tillämpa redovisningsprincipen. Beslutades att köpa in 
bokföringsprogrammet Edison för ca 1000 kr. 
 
Årets bokslut kräver med anledning av detta ett par justeringar. Därför får beslutet att godkänna 
årsbokslutet tas per capsulam vid ett senare tillfälle. 
 
Richard skriver verksamhetsberättelsen, som likaledes kommer att tillställas styrelsen inför nästa 
styrelsemöte. 
 
§ 8 Kommunikationsplan 
Ole har tillställt styrelsen en plan. Planen diskuterades och en del kompletteringar föreslogs, främst 
hur ansvarsfördelningen ska se ut.  
 
§ 9 Hasselbacken 
Richard har skickat in förbundets granskningsyttrande rörande Konsthallen 15 m.fl. Yttrandet 
godkändes. 



 
§ 10 Lollapalooza 
Johan har haft kontakt med Magnus Andersson för att säkerställa att det blir ett samråd om 
Lollapaloza och att förbundet då får vara med. 
 
§ 11 Järvafrågor 
Då Anders inte närvarade på mötet bordlades ärendet till kommande möte 
 
§ 12 Guidade visningar i parken för medlemsorganisationer  
Frågan bordlades till kommande möte. 
 
§ 13 Digitaliseringsprojektet 
Anne redogjorde för läget i projektet. Det framåt men ganska långsamt. Anna Hellers har gått en 
kort kurs för att lära sig hur dokumenten ska taggas. Henrik har överlämnat ett stort material till 
Richard som Anna ska skanna. 
 
§ 14 Ny grön stad 
Henrik deltog under kvällen på Zoom i ett möte med nätverket Ny grön stad. Nästa möte äger rum 
den 17.5 på Zoom.  Ole kommer då att delta. 
 
§ 15 Kommande möte 
Nästa styrelsemöte beslutades äga rum den 2.5 hos Anne. 
 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm        Richard Murray 
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