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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte på Kvarnholmen, den 14 januari 2020 

 

Närvarande:  

Ulf Westerberg, Möja ordf.  

Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf. Nämdö Hembygdsförening  

Urban Gunnarsson, Norrtälje kassör Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Britt Fogelström, Möja, sekr. Mellanskärgårdens Intresseförening 

Björn Cederwall, Svartsö   Mellanskärgårdens Intresseförening 

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseför. 

Lena Svenonius, Björkö   Björkö Arholma Hembygdsförening 

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Björn Öberg, Landsort 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

 Calle Regnell, Utö   Utö kontakt- och intresseförening 

 

Frånvarande: 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

Anita Heurlin, Svartsö   Svartsörådet 

 

 

1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet öppnat.  

2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Bo Tyrefors valdes att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från föregående styrelsemöte 5 

december samt AU möte 7 januari lades till handlingarna.  

5. Stadgar Göran L och Uffe presenterade förslaget till nya stadgar, som tagits fram av den 

utsedda gruppen. Styrelsen diskuterade och kompletterade förslaget, som Göran fick i 

uppdrag att efter gjorda korrigeringar skicka ut till styrelsen. Ytterligare synpunkter kan lämnas 

senast 17 januari kl. 17. Under förutsättning att innehållet inte ändras på någon principiell 

nivå, beslutade styrelsen att förelägga årsmötet förslaget till nya stadgar. 
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6. Årsmöte Uffe presenterade förslag till program (har i direkt anslutning till detta styrelsemöte 

skickats till styrelsen). Urban redovisade den praktiska planeringen. Uppdrogs åt Urban och Bo 

T att planera vidare praktiskt med hänsyn till de synpunkter som framförts. Göran tar kontakt 

för att boka Jan Olsén. 

Kallelse skall skickas ut senast den 27 januari med senaste anmälningsdag 7 februari. Kallelsen 

skall även läggas ut på hemsidan och SIKO:s Facebook sida. 

Årsmöteshandlingar: 

• Nilla kommer enligt AU:s förslag att sammanställa en årsmötesfolder i enlighet med 

tidigare år. 

• Verksamhetsberättelse Britt presenterade det förslag hon tagit fram, vilket sedan delgivits 

styrelsen per e-post. Synpunkter kan lämnas senast 17 januari kl 17. 

• Verksamhetsplan Se ovan gällande verksamhetsberättelse – samma förfarande. 

• Ekonomisk redovisning Resultat- och balansräkning hade delgivits styrelsen inför dagens 

styrelsemöte. Efter genomgång beslutade styrelsen att föreslå årsmötet att besluta att 

årets förlust på resultat överförs till nästa års räkning. 

Förslag till budget finns redan framtagen då år 2020 ingår i den 3-årsperiod (2018 – 2020) 

som är beviljad anslagsperiod. 

7. Projekt SIKO 

• Projekt Skärgårdsmentor 

Uffe och Malin har besökt de 13 kärnöarna som ville ha besök av totalt 14 och nästa steg i 

projektet är att ordna en workshop med representanter från kärnöarna. Inbjudan till workshop i 

Stockholm lördag 1 februari är utskickad.  

Vad gäller ekonomin har ett förskott på 76,000 kr utbetalts, men ytterligare utbetalningar är i 

väntläge på Jordbruksverkets godkännande. 

• Projekt Skärgårdsflytten  

Projektet har sökt medel från ”Hållbarhets- och skärgårdsanslaget” hos Regionen, men 

handläggning pågår fortfarande. Det är otillfredsställande att det inte finns möjlighet att komma 

igång med projektet p gr a så lång handläggningstid.   

8. Ekonomi  

• Resultat och balansrapporter har delgivits styrelsen (se även under punkt ”Årsmöte 

2020”) och Urban informerade om det ekonomiska läget. Ansökan om utbetalning av 

tidigare beviljat anslag för 2020 lämnades ini december, men handläggningstiderna 

tenderar att vara långa och vi väntar på utbetalning. 

Vad gäller avgifter från medlemsföreningar saknas fortfarande inbetalning från Utö Kontakt- 

och Intresseförening.  
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Revisorerna Lennart Rohdin och Lotta Valdvik kommer att träffa Urban den 29 januari för 

revision. 

Styrelsen diskuterade betydelsen av att ta fram en budget för 2021 i god tid (och även för 

2022 och 2023, då ansökan om 3-årigt anslag kommer att lämnas under 2020).  

9. Remisser / uppföljning  

• Remiss gällande förslag på förvaltningsplan för skarv i Stockholms län 

Göran L har skickat in SIKO:s remissvar och bland annat hänvisat till att SIKO tidigare  

har yttrat sig över Stockholms Läns Fiskarförbunds ansökningar för att minska 

skarvpopulationen i Stockholms skärgård. Där uttalade SIKO en klar uppfattning 

beträffande behovet av en minskning av skarvpopulationen i Stockholms skärgård. 

Styrelsen diskuterade hur viktigt det är att när tillfälle ges framföra behovet av att freda fisk 

under lekperioden samt att få en mer balanserad syn på fritidsfiske (som generellt sett 

prioriteras positivt av samhället) och kustnära yrkesfiske (som kritiseras och begränsas). 

10. På gång / avrapportering 

• Post och paket Bordlades. 

• Sjötrafik  

o Uffe informerade om problematiken dels med Björkviks brygga som skall sluta 

trafikeras dels med att trafiken till Långvik på Möja skall minska. 

o Trafikförvaltningen arbetar nu med upphandling av trafiken på Svartsö – 

Ingmarsö – Finnhamn – Husarö-traden.  

o Trafikförvaltningen har skickat ut information om fraktturlistor för 2020. 

Terminalen i Årsta ersätts av Albyberg. 

• Möten man varit på  

o Stockholms skärgård Världsarv?  

Den 13 december besökte WWF Möja för ett möte med SIKO och SRF. WWF 

har under hösten startat en kampanj för att få Stockholms skärgård klassat som 

världsarv och / eller biosfärområde. Vi oroar oss för kollisioner mellan arbetet 

för en levande skärgård, utflyttning och tillväxt och ett eventuellt beslut om 

världsarv och / eller biosfärområde. 

En workshop hålls den 30 januari. Göran och Nilla är anmälda och även BO T kommer 

att anmäla sig. 

Styrelsen diskuterade även bildandet av nationalpark i Nämdö skärgården och 

Skärgårdsstiftelsens roll och ambitioner. 

11. Information  

• Exekutivkommittén Info från möte 11 december är utsänd. 
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• Regionala Skärgårdsrådet Uffe och Britt har träffat skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming 

och Tove Ellingsen den 10 januari för fortsatta diskussioner om effektivare arbetsformer och 

inriktning för Regionala Skärgårdsrådet.  

Gustav H. fortsätter att trycka på SIKO:s roll och tyngd i arbetet och att det är önskvärt att 

SIKO kan vara en samlad kraft för civilsamhället i skärgårdsfrågor. 

I övrigt presenterade Tove Ellingsen förslag till hur Regionala skärgårdsrådet kan arbeta 

med teman (fiske, strandskydd, stärka kärnöar, Östersjöns miljöfrågor, att engagera 

skärgårdskommunerna mm) – mycket bra! 

SIKO kommer även att visa ”Skansen-filmerna” en och en vid rådets möten under 2020. 

Efter varje Skärgårdsråd planeras för uppföljningsmöte och planering inför nästföljande 

möte. 

• SRF  

SIKO:s nomineringar är inskickade till SRF valberedning. Uffe informerade. 

• Barn och ungdomsfrågor Bordlades. 

• Möten framöver  

o En mer hållbar skärgård, Österåker, onsdag 15 januari 

o SIKO AU, 28 januari 

o Workshop biosfärområde Stockholms skärgård, torsdag 30 januari kl 10-15 

o Årsmöte Nämdö Hembygdsförening, lördag 1 februari 

o Workshop project Skärgårdsmentor, 1 februari 

o Intressentmöte för framtida hållbart fiske och vattenbruk, 

SJV och HaV, 4 februari 

o Regionala Skärgårdsrådet, 6 februari 

o SKVVF styrelsemöte, 7 februari 

o Norrtälje skärgårdsråd, 13 februari 

o Värmdö skärgårdsråd, 13 februari 

o Haninge skärgårdsråd, 13 februari 

o Årsmöte Utö kontakt- och intresseförening, 15 februari 

o SIKO årsmöte, 15 - 16 februari, på Ornö 

o Exekutivkommittén Länsstyrelsen 5 mars 

o Trafikantföreningens Vårmöte, 17 mars 

o SSIF årsmöte, 21 mars 
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o Rindöborna årsmöte, 25 mars 

o SKVVF styrelsemöte, 27 mars 

o SRF årsmöte, 27 – 29 mars (södra Bohuslän) 

o Skärgårdsstiftelsens styrelse, 31 mars 

o Trafikantföreningen styrelsemöte, 21 april 

o SKVVF förbundsstämma, 24 april 

o Regionala Skärgårdsrådet, 7 maj 

o Norrtälje skärgårdsråd, 14 maj 

o Värmdö skärgårdsråd, 14 maj 

o SKVVF kontaktombudsmöte, prel. datum 26 maj 

o Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni 

o Skärgårdsbåtens dag, 10 juni 

o Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 juni 

o Björkö Arholma hembygdsförening årsmöte, juli 

o Skärgårdsting Dalarö, augusti 

o Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

o Värmdö skärgårdsråd, 10 september 

o Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september 

o Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september 

o SKVVF styrelsemöte, 2 oktober 

o Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober 

o Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

o Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november  

o Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november 

o SKVVF styrelsemöte, 27 november 

o Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december 

o Värmdö skärgårdsråd, 3 december 

o Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december 

12. Övriga frågor 

• Bo T informerade att Haninge kommun har utsett Erik Josefsson till glesbygdssamordnare. 
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• Haninge kommun avvecklar samtliga turistbyråer, istället kommer nya arbetssätt att 

prövas (”besöks-mentor”). 

• Ornöfärjan utreds och förslag finns att ersätta denna med en statlig färja. SSIF kommer att 

anordna ett möte i frågan.  

• Fiskerikonsulenten H C Andersson besöker Nämdö den 29 februari, inbjuden av Nämdö 

fiskevänner. 

• Björkö Arholma kommer i ett projekt inom Väddöbygden att genomföra en 

lokalekonomisk analys. 

• Skärgårdsstiftelsen har påbörjat arbete med ”besöks-öar” – bakgrunden är slitaget på öar 

med stor besöksvolym. 

• Debattinlägg i tidningen Skärgården från Magdalena Rinaldo. Efter dialog beslutade 

styrelsen att avvakta med bemötande av gjorda påståenden som saknar grund. SIKO 

fokuserar istället på att föra ut positiva budskap kring vårt arbete. 

• Inköp av projektor Med anledning av planerad ”turné” till lokala skärgårdsföreningar med 

flera beslutade styrelsen att ge Göran L. i uppdrag att inhandla en projektor för att 

undvika ”teknik-strul” i samband med visning av ”Skansen-filmerna” och övriga 

presentationer. 

13. Mötet avslutades  

 

Britt Fogelström  

Justeras: 

Bo Tyrefors         Ulf Westerberg, ordf. 


