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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte tisdag 25 februari 2020, skype 
 
 
  

 Närvarande:   

  Ulf Westerberg, Möja, SIKO 

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening 

 
1. Mötets öppnande Uffe öppnade mötet och hälsade välkommen.  

 
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Urban utsågs att justera dagens 

minnesanteckningar. 
 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 
 

4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från AU möte 28 januari 2020 lades 
till handlingarna.  

 
5. Remisser / uppföljning  

 

• Uffe informerade att Värmdö kommun arbetar med en Hav, kust och vattenplan, 
remissvar ska lämnas senast 21 april. Tas upp på styrelsemötet 4 mars.  

• Samverkansarbetet inom HELCOM MPA Stora Nassa-Svenska högarna (tidigare 
BSPA) Britt har lämnat remissvar på samverkansplanen. 

 
6. Projekt  

• Skärgårdsmentor Malin, Uffe och Göran L.  har haft planeringsmöte för avslutande av 
förstudien (projektet avslutas sista mars) och för att diskutera fortsättningen på 
Skärgårdsmentor. Malin och Göran kommer att arbeta vidare med slutredovisningen och 
med projektansökan. 
Malin kommer även att kontakta kärnöarna för att höra vilka som vill vara med i 
fortsättningen av Skärgårdsmentor samt bjuda in dessa till ett planeringsmöte på Möja den 
15 mars. 
 

• Skärgårdsflytten Projektet syftar till att marknadsföra skärgården som en plats att bo på. 
”Verktygen” kommer att vara sociala medier, medverkan på event, folder, roll-ups och 
eventuell film. 

 
7. Ekonomi Urban gav en preliminär uppföljning av kostnaderna för årsmötet på Ornö som landar på 

drygt 60 000 kr, en rimlig kostnad med tanke på antalet deltagande. Urban tar fram aktualiserad 
resultat- och balansräkning till styrelsemötet. 
 

8. Information från ordförande  

• Exekutivkommittén Kallelse till kommande möte 5 mars har nu kommit. 
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• Ansökan om medlemskap i SIKO  
Mellanskärgårdens Intresseförening befinner sig nu under nedläggning. Uffe lyfte fram att 
det är en prioriterad fråga för SIKO att arbeta för att få in fler medlemsföreningar, så att SIKO 
verkligen kan representera hela skärgården. 
 

• Stadgar Efter beslutet på årsmötet om att anta förslaget till nya stadgar, avvaktas nu 
ytterligare ett årsmötesbeslut för att de nya stadgarna ska kunna bli gällande. 

 

• Årsmöte 2020 AU diskuterade erfarenheterna från årsmötet och konstaterade att det varit 
ett bra årsmöte med högt engagemang från deltagarna. 

 

• ”Nya” arbetsformer i styrelsen samt Fokusområden / arbetsgrupper. 
   Uffe kommer att ta upp frågan om hur vi kan arbeta mer effektivt i styrelsen. Ett mål är att 
dagordningen ska innehålla fler konkreta förslag för styrelsen att fatta beslut om. Varje 
styrelsemedlem bör också kunna ha ett tydligare ansvar inom överenskomna fokusområden. 

 
9. På gång / avrapportering 

• SRF Årsmötet 28–29 mars kommer att hållas på Ersta konferens- och hotell i Stockholm. På 
lördagen är de som är med i en arbetsgrupp i SRF välkomna*, medan söndagen är 
förbehållet delegaterna. * Kolla med respektive arbetsgruppsansvarig! 

 

• Sjötrafiken  
o Sony Österman, Trafikförvaltningen, har meddelat att planerat samrådsmöte har 

skjutits framåt i tiden. Detta beroende på att arbetet med den utskickade enkäten 
till mantalsskrivna i skärgården med frågor om synpunkter på skärgårdstrafikens 
långsiktiga inriktning blivit fördröjd. 

o Värmdö kommun kommer att göra en skrivelse till Trafikförvaltningen angående 
fortsatt trafik till Björkviks och Långviks bryggor.  

 

• Regionala Skärgårdsrådet Skärgårdsregionrådet Gustav H framförde på senaste mötet att 
SIKO fortsättningsvis får en tyngre roll i Regionala Skärgårdsrådet och blir mer involverade i 
planeringen och uppföljningen av mötena. SIKO blir den sammanhållande representanten 
för civilsamhället i skärgårdsfrågor. 

• Rapportering från möten - 

• Postservice Bordlades. 

• Hemsidan Ett möte planeras med leverantören av SIKO:s externa hemsida, så att vi (=Nilla) 
får lära oss att själva göra uppdateringar mm.  

• Ungdomsfrågor / Skolfrågor  

• Uffe informerade om de senaste turerna gällande överklagansärendet för Värmdö 
Skärgårdsskola.  

• På Regionala Skärgårdsrådets möte i september är SIKO huvudansvariga för 
”Skärgårdsskolan 3.0” – en dialog om hur framtidens skärgårdsskolor kan utformas. 

 

• Möten framöver  

• Studiebesök Skärgårdshavets biosfärområde, WWF,26–29 febr. 

• SIKO styrelse, 4 mars 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 5 mars 
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• Runmarö Intresseförening årsmöte, 8 mars 

• Presentationsseminarium Tre skärgårdar, 10 mars 

• Trafikantföreningens Vårmöte, 17 mars 

• Årsmöte SSIF, 21 mars 

• SIKO AU, 24 mars 

• Årsmöte Rindöborna, 25 mars 

• SKVVF styrelsemöte, 27 mars 

• SRF årsmöte, 27 – 29 mars Ersta konferens Stockholm 

• Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte, 31 mars 

• SIKO styrelse, 21 april 

• Trafikantföreningen styrelsemöte, 21 april 

• SKVVF förbundsstämma, 24 april 

• Regionala Skärgårdsrådet, 29 april 

• SIKO AU, 12 maj 

• Norrtälje skärgårdsråd, 14 maj 

• Värmdö skärgårdsråd, 14 maj 

• SKVVF kontaktombudsmöte, prel. datum 26 maj 

• SIKO styrelse, 3 juni 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni 

• Skärgårdsbåtens dag, 10 juni 

• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 juni 

• Björkö Arholma hembygdsförening årsmöte, juli 

• Skärgårdsting Dalarö, augusti 

• SIKO AU, 11 aug 

• SIKO styrelse, 31 augusti 

• Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

• Värmdö skärgårdsråd, 10 september 

• Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september 

• SIKO AU, 22 sept 

• Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september 

• SKVVF styrelsemöte, 2 oktober 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober 

• SIKO styrelse, lördag 17 oktober 
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• Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

• SIKO AU, 10 nov 

• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november  

• Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november 

• SKVVF styrelsemöte, 27 november 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december 

• SIKO styrelse, 4 dec 

• Värmdö skärgårdsråd, 3 december 

• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december 

2021 

• SIKO AU, 6 jan 

• SIKO AU, 2 febr 

• SIKO styrelse, 11 febr 

• SIKO AU, 23 febr 

 

10. Övriga frågor - 

 

11. Mötet avslutades.  
   
 

Britt Fogelström    
 
   
 

Justeras Urban Gunnarsson 


