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Minnesanteckningar AU-möte nr 7  
torsdag 25 juni 2020, skype 

 

 

 Deltagare:  

  Ulf Westerberg, Möja, SIKO 

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Möjaskärgårdens företagarförening 

 
1. Urban justerar dagens minnesanteckningar. 

 
2. Covid-19 Uffe berättade att rapporter inkommit från Landsort, Utö, Nämdö och Runmarö. Däremot 

inga rapporter från norra skärgården. Läget är förhållandevis lugnt och Göran L. har sammanställt 
en rapport som Uffe skickat till Länsstyrelsen och Regionen. 

 
3. Extra årsmöte Enligt styrelsebeslut har AU i uppdrag att planera in ett extra årsmöte för att göra det 

möjligt att slutligt besluta om de nya stadgar som antogs på årsmötet i februari. En viktig skillnad i 
de nya stadgarna är att det kommer att räcka med ett styrelsebeslut för att anta nya medlemmar, 
dvs antagning av nya medlemsföreningar kan ske löpande och inte endast vid årsmötet. 

 
AU beslutade: 
 

• Digitalt årsmöte måndag 3 augusti kl. 19 

• Medlemsföreningarna inbjuds att delta med max två representanter, som då är 
röstberättigade. 

• Uffe skickar ut kallelse (bilägger gamla och nya stadgar plus hänvisning till hemsidan). På 
dagordningen endast punkterna beslut om nya stadgar samt rapport om Covid-19 läget. 

• Nilla skickar ut Skype-länk några veckor innan årsmötet samt erbjuder ett tillfälle för ”prov-
uppkoppling”. 

• Britt skickar sändlista till Uffe. 

• Medlemsföreningarna anmäler två deltagare var till extra årsmötet. OBS namn och e-
mailadress skall anges. 

 
4. Övriga frågor 

 

• Trafikantföreningens värvningskampanj Nilla informerade om värvningskampanjen och 
framtagen affisch. Se bilaga. 
AU beslutade att uppmana de inom SIKO styrelse som har möjlighet att gärna hjälpa till att 
anslå och sprida affischen. 
 
”Skärgårdsboken”, som är den gula turlisteboken som Trafikantföreningen ger ut sedan 
många år är nu på väg från tryckeriet (se affischen) och behöver få en spridning till butiker, 
krogar och vandrarhem i skärgården. SIKO styrelse får gärna förmedla kontakt till Britt eller 
Nilla (båda sitter i Trafikantföreningens styrelse) för intresserade! 
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• Trafikfråga Runmarö Ulla L har tagit tag i att protestera mot en mycket olycklig 
turlisteförändring i Runmarö – Stavsnäs trafiken. Det handlar om att kunna bo på en kärnö 
och ta sig till arbetet kollektivt året runt, vilket nu inte fungerar enligt ändringen i 
sommarturlistan. Ett exempel på ”smygande försämring”. SIKO backar självklart upp 
Runmarö i denna fråga och har bland annat haft personligt möte med Gustav Hemming. 

• Debattartikel skärgårdstrafiken Nästa vecka (v 27) kommer en debattartikel skriven av 
Trafikantföreningen i tidningen Skärgården. Se bilaga. SIKO avvaktar med skrivelse enligt 
tidigare styrelsebeslut och kommer att framföra synpunkter i remissvaret i september. Inför 
utformningen av SIKO:s remissvar planeras möten med norra, mellan och södra skärgården. 
Sjötrafikgruppen återkommer! 
 

• ”Kö-vakter” Uffe informerade att Värmdö hamnar tagit tag i Regionens förslag att ha kö-
vakter vid replipunkter och bryggor med stor trängsel. I Stavsnäs finns nu anställda 
ungdomar som fungerar som kö-vakter. Fungerar bra enligt uppgift! 

 

• Möte med Skärgårdsstiftelsens vd Göran L och Britt kommer att ha ett personligt möte 
med Skärgårdsstiftelsens vd den 18 augusti för att bland annat dryfta arrendefrågor. 
 

• Uffe önskade alla en Trevlig sommar! 
 
 
 

Britt Fogelström    
   
 
 

Justeras Urban Gunnarsson 


