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Minnesanteckningar AU-möte nr 6  
måndag 11 maj 2020, skype 

 

 

 Deltagare: Ulf Westerberg, Möja, SIKO 

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Möjaskärgårdens företagarförening 

1. Uffe öppnar mötet 

2. Nilla justerar dagens minnesanteckningar. 

3. Dagordningen godkänns 

4. Minnesanteckningar från AU nr 5 den 28 april, 2020 lades för AU:s del till handlingarna.  

5. Remisser / uppföljning  

• Långsiktig utveckling av sjötrafiken, nyligen utskickat och med remissvar senast 25 

september. Remissunderlag bifogas minnesanteckningarna. 

• T21, trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar. Synpunkter kan framföras via 
respektive kommun, som avger remissvar. SIKO kommer även i samarbete med Skärgårdens 
Trafikantförening att lämna ett samlat remissvar. 

• Utredning av den långsiktiga organisationen för Värmdö skärgårdsskola SIKO har fått en 
frågeenkät från Värmdö kommun som skall besvaras innan den 8 maj om hur SIKO vill att 
skärgårdsskolan ska vara framöver. SIKO kommer att lämna synpunkter genom Göran L.  

• Länsstyrelsens förvaltningsplan för skarv SIKO lämnade remissvar till Länsstyrelsen i januari 
och det som nu sker ligger i linje med de synpunkter vi framförde (se även SIKO hemsida). 

6. Projekt  

• Förstudie Skärgårdsmentor Förstudien är nu slutrapporterad. På grund av de hinder för 
möten mm som Corona pandemin innebär har inte samtliga planerade aktiviteter kunnat 
genomföras. Budgeten har därför som en följd av detta inte använts fullt ut. LEADER 
kontoret har lämnat mycket positiv återkoppling på slutrapporten (kommer att delges 
styrelsen). 
 

• Skärgårdsmentor Den planerade fortsättningen efter förstudien är tillfälligt i paus-läge 
(Coronaeffekt). 
 

• Skärgårdsflytten Det finns beviljade medel (68 000 kr) från Regionen och projektet kommer 
att rulla igång. I första hand kommer information på hemsida där intresserade kan anmäla 
långsiktigt intresse att flytta till skärgården. 

 

• Skärgårdsskolan 3.0 Ansökan om projektmedel är inskickad till Regionen. 
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• Vertikal odling i skärgården – en projektidé med Anthesis Group och SIKO som 
samarbetspartner, Göran L är kontaktperson för SIKO. En ansökan från SIKO om 
projektmedel har skickats in. 

 
7. Ekonomi Fakturering av medlemsavgifter har gjorts till SIKO:s 13 medlemsföreningar. 

• I samband med att Mellanskärgårdens Intresseförening avvecklats har en gåva 
(kvarstående medel i Mellanskärgårdens Intresseförening efter avveckling) lämnats till 
SIKO. AU föreslår att styrelsen beslutar att bokföra gåvan på ”Ann-Marie Högels konto”. 

 
8. Information från ordförande  

• Länsstyrelsen Uffe informerade:  
Tjänstemännen på Länsstyrelsen kontaktar Uffe löpande för att följa effekterna av 
Corona pandemin. 

OBS! Viktigt att löpande mejla aktuell information – negativa och positiva effekter av 
Corona pandemin - till Uffe och Göran L (som för SIKO:s räkning håller ihop Corona 
relaterade frågor). 

Frågan kommer upp på styrelsemötet 13 maj, önskvärt att utse en person från respektive 
område som kan rapportera.  

• Coronavirus Se punkten ovan! 

• Ansökan om medlemskap i SIKO Inget nytt att rapportera. 

• ”Nya” arbetsformer i styrelsen – Uffe reflekterade kring hur arbetet i SIKO bättre kan 
involvera alla i styrelsen. Frågan återkommer på styrelsemötet. 

• Fokusområden / arbetsgrupper. En reflektion är att de frågor som diskuteras inom 
arbetsgrupperna, kan genom att mynna ut i projekt, på ett tydligare sätt leverera resultat. 
Fortsatt dialog på kommande styrelsemöte. 

Generellt gäller, att vi med de erfarenheter av att arbeta digitalt som Corona pandemin 
medfört, framledes bör kunna jobba ännu effektivare med hjälp av digitala plattformar, bl a 
lättare att snabbt och enkelt involvera hela styrelsen i arbetet. 

Uffe väckte frågan om en digital extra årsstämma innan sommaren för att kunna ta 
uppföljande beslut om SIKO:s nya stadgar samt även göra en avstämning av Corona läget inför 
sommaren. AU tillstyrker förslaget som kommer att tas upp på styrelsemötet 13 maj. 

 
9. På gång / avrapportering 

• SRF Arbetet med att använda digitala arbetsformer och verktyg utvecklas snabbt för SRF. 
Uppdrogs åt Nilla att ta kontakt med Sten-Åke som är sammanhållande för SRF:s 
digitaliseringsarbete, för att se vad SIKO kan ta till sig. 

• Sjötrafiken – aktuella frågor 
o T21, trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar (se punkt 5) 

o Långsiktig inriktning av sjötrafiken, remiss nyligen utskickad och med remissvar 
senast 25 september. Remissunderlag bifogas minnesanteckningarna. (se punkt 5) 

o Trafikantföreningen har möte med oppositions regionrådet Jens Sjöström den 13 
maj, Britt deltar. Återkommer med rapport. 

o ”Vitbok” om utvecklingen av sjötrafiken Britt väckte frågan att SIKO tar fram ett 
dokument om sjötrafikens utveckling i stort. Vi ser försämringar, ibland små, men 
ändå försämringar. T ex satsas stora pengar på bryggrenoveringar, sedan kommer 
information om att vissa av dessa bryggor inte skall trafikeras i fortsättningen, 
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tvärförbindelser som gör det möjligt att åka mellan skärgårdens vandrarhem (Möja – 
Kalholm - Finnhamn är ett exempel) föreslås avvecklas osv. Frågan tas upp på 
kommande styrelsemöte. 

 

• Regionen Nästa (extrainsatta) Regionala skärgårdsråd 28 maj, digitalt. Presentationer från 
tidigare skärgårdsrådet 28 april med stort fokus på coronainfo finns på hemsidan.  

• Rapportering från möten - 

• Postservice - 

• Hemsidan/kommunikation 2030 

o Nilla har lagt ut info om SKVVF årliga tryckta rapport (en mycket intressant skrift).  

o Nilla fick även uppdrag att ta del av SRF:s erfarenheter av Google verktyg för 
föreningsarbete för att se vad SIKO eventuellt kan använda. 

o Information om Länsstyrelsens förvaltningsplan för skarv är utlagd på hemsidan (se 
även punkt 5). 

• Ungdomsfrågor / Skolfrågor 

o Nilla informerade från Nämdö att Eva Carly nu skickat ansökan till kommunen om 
dagmamma (förskole) verksamhet i Nämdö skolas lokaler. Även en öppen förskola 
planeras att öppnas redan den 1 juni. 

 

• Möten framöver  

❖ SIKO styrelse, digitalt, 13 maj  

❖ Norrtälje skärgårdsråd, digitalt, 14 maj  

❖ Värmdö skärgårdsråd, 14 maj 

❖ Leader Stockholmsbygd årsmöte (flyttat från april) 27 maj kl 18-20 * 

❖ Regionala Skärgårdsrådet, extrainsatt digitalt, 28 maj 

❖ Öppet infomöte om Nämdöskärgården Nationalpark/Biosfär samt Presentation av SIKO:s 

”Leva i skärgården” i Nämdö hembygdsgård, 31 maj   

Se infobrev: http://gantrack5.com/t/v/1_MjQxOTkyNjMzMTM=/ Möjlighet att delta via länk 

❖ SKVVF kontaktombudsmöte, ”Svealandskust-dagen” 3 juni – TIDSKROCK 

https://www.skvvf.se/event/svealandskustdagen-2020/ 

❖ SIKO styrelse, 3 juni på Nämdö, hemma hos Malcolm i Tjusvik. 

❖ Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni 

❖ Skärgårdsbåtens dag, 10 juni INSTÄLLT, ordnas ev. i september (au-möte Trafikantföreningen) 

❖ Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 juni 

❖ Skärgårdsting Dalarö, augusti 

❖ SIKO AU, 11 aug 

❖ SKVVF årsmöte (flyttat från april) 26 augusti kl 10-11.30 

❖ WWF båtresa Dalarö-Nämdöskärgården-Östanviks gård, Nämdö-Stavsnäs 27 augusti 

(eftermiddag till kväll) 

http://gantrack5.com/t/v/1_MjQxOTkyNjMzMTM=/
https://www.skvvf.se/event/svealandskustdagen-2020/
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❖ SIKO styrelse, 31 augusti 

❖ Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

❖ Värmdö skärgårdsråd, 10 september 

❖ Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september 

❖ SIKO AU, 22 september 

❖ Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september 

❖ SKVVF styrelsemöte, 2 oktober 

❖ Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober 

❖ SIKO styrelse, lördag 17 oktober 

❖ Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

❖ SIKO AU, 10 november 

❖ Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november  

❖ Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november 

❖ SKVVF styrelsemöte, 27 november 

❖ Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december 

❖ Värmdö skärgårdsråd, 3 december 

❖ SIKO styrelse, 4 december 

❖ Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december 

2021 

❖ SIKO AU, 6 januari 

❖ SIKO AU, 2 februari 

❖ SIKO styrelse, 11 februari 

❖ SIKO AU, 23 februari 

* SIKO:s representation på Leader Stockholmsbygd årsmöte (flyttat från april) 27 maj kl 18-20 

(digitalt) kommer att diskuteras på styrelsemötet 13 maj. 

10. Övriga frågor - 

11. Mötet avslutas ca kl 20 

 
 
 
 
Britt Fogelström    
   
 
 
 
Justeras Gunilla Söderqvist 


