
 

SIKO:s medlemsföreningar välkomnas till 

digitalt årsmöte söndag 7 mars kl. 10 

 

PROGRAM 

Kl. 10   Mötet öppnas 

Kl. 10.15  Nya medlemsföreningar presenterar sig 

 Husarö företags- och intresseförening, Kymendö 

intresseförening, Landsort Sjö och miljöcentrum, 

Dalarö företagarförening, Utö företagarförening 

Kl. 11.00 Föredrag Lokal matproduktion, Anders 

Kniessling, professor SLU 

Kl. 12.00 Paus för lunch 

Kl. 13.00 Föreningsstämma Se separat dagordning 

Kl. 15.00 Mötet avslutas 

Anmälan att delta mejlas till britt@vahine.se 

senast 2 mars – anvisningar för det digitala mötet 

kommer senare att mejlas till anmälda deltagare 

Handlingar till föreningsstämman (verksamhetsberättelse, 

verksamhetsplan, dagordning för mötet) finns även på www.siko.org.se  

Den ekonomiska redovisningen samt Valberedningens förslag kommer 

att skickas separat inom kort. 

mailto:britt@vahine.se
http://www.siko.org.se/
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Förslag till dagordning 

1. SIKO:s ordförande öppnar mötet 

2. Anmälan av delegater och justering av röstlängd 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 

7. Ekonomisk redovisning 

a. Resultat- och balansräkning 

b. Revisionsberättelse 

8. Fastställande av resultat och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10.  Presentation och fastställande av verksamhetsplan och budget 2021  

11. Fastställande av årsavgift 2022 

12. Frågan om arvoden 

13. Val av ordförande för 2021 

14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare  

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

16. Övriga val vilka SIKO har att förrätta 

17. Val av valberedning  

18. Inkomna motioner och förslag  

19. Övriga frågor 

20. Föreningsstämman avslutas 



 
 

SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS 

KONTAKTORGANISATION 

 

VI HÅLLER LIV I SKÄRGÅRDEN 

 

 
SIKO Verksamhetsberättelse 2020 (att fastställa på årsmöte 2021-03-07) 
 
SIKO arbetar på bred front för att påverka samhället i frågor av strategisk betydelse 
för en levande skärgård med en året runt fungerande samhällsservice till nytta för 
fastboende, näringsliv, deltidsboende, fritidsboende och besökare. SIKO har också 
som uppgift att fungera som ett ”kitt” mellan och kunskapskälla för våra 
medlemsföreningar och andra ”närstående”.  
 
SIKO bildades år 1969 och är en företrädare för civilsamhället inför myndigheter samt 

politiska samhällsorgan genom mötesdeltagande och remissbesvarande.  

SIKO slår vakt om de bofastas intressen i fråga om markanvändning, näringsliv, 

kulturliv och samhällsfunktioner. Samhällsservice som behöver säkras är exempelvis 

skolor, kommunikationer (både fysiska och bredband), post- och kassaservice, 

livsmedel, bränsleförsörjning etc.  

SIKO:s verksamhet finansieras genom anslag från Regionen samt de 15* 

medlemsföreningarnas medlemsavgifter.  

 
SIKO arbetar med sex fokusområden: 

o Befolkningstillväxt och boende  

o Näringsliv  

o Skärgårdsskolor  

o Kommunikationer 

o Sjötrafik  

o Bredband  

o Samhällsservice  

o Miljö och energi  

 
”Highlights” 2020: 
 

• Som en följd av Corona pandemin har digitaliseringen av SIKO:s arbete 
utvecklats i hög grad, på samma sätt som skett i samhället och arbetslivet i 
övrigt. Antalet styrelsemöten har ökat jämfört med tidigare år, så dialog och 



förankring har snarast förbättrats.  

• Länsstyrelsen och Regionen har visat stort intresse för rapporter från SIKO 
om Corona läget i skärgården – antal smittade och behov av särskilda 
åtgärder (begränsat passagerarantal på båtar, information till besöksnäringen 
mm). SIKO:s nätverk, genom medlemsföreningarna från Arholma till Landsort, 
möjliggör att lämna snabb och uppdaterad lägesinformation. 

• Projekt Skärgårdsmentor, som tilldelats pengar från LEADER 
Stockholmsbygd, avslutade förstudiefasen våren 2020. När pandemiläget så 
tillåter kommer projektarbetet att fortsätta, då samordnat med projekt 
Skärgårdsflytten. 

• Projekt Skärgårdsflytten tar sikte på att öka befolkningstillväxten och syftar 
ytterst till att skapa en bostadskö för de som är intresserade av att flytta till 
skärgården. Projektet är klart att sjösättas via den nya hemsidan, men 
kommer att kunna drivas med ökad effektivitet när pandemiläget är bättre. 

• Skapat en ny hemsida – www.levandeskärgård.se – samt aktivt börja 
använda SIKO:s Facebook sida. 

• Aktivt deltagit i Exekutivkommitténs och Regionala skärgårdsrådets arbete. 

• Tagit beslut om nya stadgar för SIKO, främst med syfte att möjliggöra 
anslutning av nya medlemsföreningar genom en snabbare beslutsprocess. 

• Remissarbete: 
o Sjötrafikutredningen – SIKO genomförde tre möten (för norra, 

mellersta och södra skärgården) inför besvarandet av 
Sjötrafikutredningen. 

o Havs och Vattenmyndighetens förslag på ändrade bestämmelser 
för fiske på kusten i Östersjön – remissvar utarbetades av SIKO:s 
fiskegrupp 
 

Under 2020 har SIKO:s representanter totalt deltagit i över 164 möten där 
skärgårdsfrågor varit på agendan.  
Detaljinformation om möten vi deltagit i mm finns i kalendariet på 

www.siko.org.se/text2_42.html.  

 

SIKO har styrelserepresentation eller motsvarande och arbetar aktivt i: 

 

o Regionala Skärgårdsrådet 
o Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Landshövdingen, 

Länsstyrelsen, Regionen och skärgårdskommunerna) 
o Skärgårdens Trafikantförening 
o Skärgårdsstiftelsen 
o Svealands Kustvattenvårdsförbund 
o LEADER Stockholmsbygd 
o Bygd för Bygd (Ö för Ö), Länsstyrelsen 
o Skärgårdarnas Riksförbund, SRF 

 
 
 
 

http://www.levandeskärgård.se/
http://www.siko.org.se/text2_42.html


Ledamöter i SIKO:s styrelse: 
 

 Ulf Westerberg, Möja (Möjaskärgårdens företagarförening) - ordförande 

 Björn Sjöblom, Yxlan (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening) 

 J-E Jäderlund, Rindö (Föreningen Rindöborna) 

 Ulla Larsson, Runmarö (Runmarö Intresseförening) 

 Gunilla Söderqvist, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) – vice ordförande 

 Björn Öberg, Landsort 

 Calle Regnell, Utö (Utö Kontakt- och Intresseförening) 

 Bo Tyrefors, Gålö (Södra Skärgårdens Intresseförening) 

Adjungerade: 

 Britt Fogelström, Möja - sekreterare 

 Urban Gunnarsson, Norrtälje - kassör 

Ersättare i styrelsen:  

• Göran Lagerström, Karsholmen (Stavsuddaskärgårdens Intresseförening) 

• Martin Hinders, Svartsö (Svartsörådet) 

• Malcolm Dixelius, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) 

  
Revisorer: 
  
Lennart Rohdin och Lotta Valdvik, ersättare: Sture Malmgren; 
 
Valberedning: 
 
Sune Fogelström, sammankallande 
Joel Nordstedt (Söderöra)  
Per Friden (Ornö) 
 
SIKO AU, arbetsutskott:  
 
Ordförande Ulf Westerberg, Möja   
Vice ordförande Gunilla Söderqvist, Nämdö  
Sekreterare Britt Fogelström, Möja  
Kassör Urban Gunnarsson, Norrtälje  
 
Årsmötet hölls på Ornö den 16 februari 2020.  
 
Styrelsen har haft åtta styrelsemöten under 2020.  
 
AU (arbetsutskottet) har haft tolv sammanträden fram till årsskiftet 
(minnesanteckningar görs och delges styrelsen).  
 
Ekonomi  
Årets resultat och balansräkning redovisas på separat bilaga. 



* SIKO:s medlemsföreningar:  

Björkö Arholma Skärgårdsförening, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening, Föreningen 

Ornöborna, Föreningen Rindöborna, Husarö företags- och intresseförening, 

Kymendö Intresseförening, Möjaskärgårdens Företagarförening, Nämdö 

Hembygdsförening, Runmarö Intresseförening, Sandhamnsområdets 

Intresseförening, Stavsuddaskärgårdens Intresseförening, Svartsörådet, Södra 

Skärgårdens Intresseförening, Utö Kontakt- och Intresseförening och Östra Lagnö 

Byalag 

 

 
Skärgården februari 2021 
SIKO:s styrelse 
 
  
Ulf Westerberg, ordf.   Gunilla Söderqvist, vice ordf. 

  
Möja     Nämdö 

 
 
Urban Gunnarsson, kassör    
Norrtälje 
 
 
Britt Fogelström, sekr, Möja   Björn Sjöblom, Yxlan 
 

 

Björn Öberg, Landsort    J-E Jäderlund, Rindö 
   

 

Ulla Larsson, Runmarö   Calle Regnell, Utö 
   

 

Bo Tyrefors, Gålö 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS 

KONTAKTORGANISATION 

 

VERKSAMHETSPLAN 2021 

 

SIKO är civilsamhällets röst i Stockholms skärgård. Vi arbetar på bred front för 

en levande skärgård med en året runt fungerande samhällsservice till nytta för 

fastboende, näringsliv, deltidsboende, fritidsboende och besökare. 

 

Med hänsyn till den rådande pandemin och dess förväntade konsekvenser även för 

2021 samt att Regionen nu bett oss söka för ett år istället för tre har SIKO:s styrelse 

beslutad att återigen revidera planer och budget för 2021. Fokus under 2021 kommer 

att vara arbetet i våra fokusområden och i våra projekt för vilka planer, mål och 

budgets ska utformas och följas upp. Möten och övrigt arbete kommer i huvudsak att 

drivas digitalt vilket kräver fortsatt digital utveckling av SIKO och våra 

medlemsföreningar. 

 

SIKO:s vision 2030 

• Stockholms skärgård är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor 

för unga och gamla, året runt. 

• Skärgårdens unika natur- och kulturvärden vårdas, vidareutvecklas och bidrar 

till regionens attraktivitet. 

• Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och 

samspelet med storstaden.  

• Skärgårdsskolornas unika profil gör dem attraktiva även för elever från 

fastlandet. 

• Kommunikationer och samhällsservice är anpassade till boende och 

näringsliv, året runt 

Mål och aktiviteter 2021 

För att ytterligare stärka SIKO:s representativitet och närvaro i skärgården ska SIKO 

under perioden koncentrera arbetet enligt följande: 

• aktivt rekrytera relevanta samhälls- och näringslivsföreningar inom vårt 

verksamhetsområde  

• ytterligare digitalisera verksamheten. Digitaliseringen ska omfatta förbättrad 

hemsida inklusive ”Skärgårdsflytten”, ökat användande av digitala 

mötesplattformar samt säkra en kontinuerlig dialog med våra medlemmar 

genom utarbetande av en strategi för sociala medier.  

• kraftigt utöka arbetet i våra fokusområden och projekt   

• intensifiera arbetet i fokusgruppen för skärgårdens näringsliv 



SIKO:s nya stadgar möjliggör att med endast styrelsebeslut välkomna nya 

medlemmar, vilket snabbar upp processen med att ansluta nya medlemsföreningar. 

 

SIKO arbetar därmed i sex självständiga fokusområden som var för sig utarbetar en 

projektplan med budget och mål. Varje fokusområde ska ha en ansvarig som utses 

av styrelsen och till gruppen knyter erforderliga resurser inom och utom SIKO. 

• Befolkningstillväxt och boende 

• Näringsliv 

• Skärgårdsskolor 

• Kommunikationer 

• Samhällsservice 

• Miljö och energi 

 

 

Befolkningstillväxt och boende 

Arbetar för: 

• Att skärgårdskommunerna ska ta fram utvecklingsplaner för att skapa 
befolkningstillväxt på kärnöarna. 

• En översyn av strandskyddslagen för att skapa enklare möjligheter att bygga där 
det redan är byggt. 

• Att skapa förutsättningar och ta fram pilotprojekt för nya typer av byggnation av 
överkomliga hyresbostäder t.ex. genom bostadskooperationer. 

• Att stimulera till utflyttning till skärgården bland annat genom att driva projektet 
Skärgårdsflytten. 

 

 

Näringsliv 

Föreningen Skärgårdsföretagarna har sedan 2017 inte haft någon regelbunden 

föreningsverksamhet och synes för närvarande sakna styrelse. Skärgårdens företag 

har emellertid stort behov av stöd och deras specifika förhållanden behöver ges en 

tydlig röst. SIKO har därför beslutat att ytterligare aktivera sitt engagemang för 

skärgårdens näringsliv. Detta kommer att ske genom ett flertal aktiviteter: 

• Den nuvarande fokusgruppen ”Bostäder och Näringsliv” har delats i två. 

• Samtliga företagarföreningar i skärgården ska snarast erbjudas medlemskap i 

SIKO. 

• Undersöka möjligheterna att starta ett nätverk för företagare i skärgården. 

Nätverket ska bevaka, kommunicera och föra en dialog kring frågor 

betydelsefulla för en skärgårdsföretagare. 

• Undersöka behovet av företagarförsäkringar speciellt anpassade till 

skärgårdsföretagets specifika behov. 

• Stimulera och stödja: 



- projekt som med nya metoder och system vill återskapa de gamla 
skärgårdsnäringarna, (fiske/vattenbruk, 
sjöfart, lantbruk/trädgårdsnäringar).  

- innovationsdrivna projekt som strävar efter att utveckla nya 
affärsmöjligheter baserade på skärgårdens unika karaktär och värden  

-   

• Arbeta för förenklade regelverk för det lokala näringslivet anpassade för 

skärgården som glesbygd. 

 

• Kraftfullt verka för att underlätta för de kustnära hel- och deltidfiskarna. 

 

Skärgårdsskolor 

Arbetar för: 

• Skärgårdsskolornas bevarande och utveckling. 

• Utökade möjligheter för kvalitetssäkrad fjärrundervisning. 

• Att utnyttja skärgårdens unika karaktär och miljö för att profilera skärgårdskolorna 
och göra dom attraktiva även för barn och ungdomar från fastlandet. 

• Att utveckla idéer för en ny, modern och attraktiv skärgårdsskola genom att driva 
projektet Skärgårdsskolan 3.0. 

 

 

Kommunikationer 

Arbetar för: 

• Förbättrad sjötrafik med samma bastidtabell året runt och med möjlighet att 
dagspendla till och från öarna. 

• Att sjötrafiken till och från alla kärnöar uppfyller RUFS standard. 

• Bättre koordination med buss- och spårtrafiken. 

• Förbättrade replipunkter. (Vi deltar i Länsstyrelsens projekt ”Replipunktslyftet”.) 

• Fungerande frakttrafik året runt. 

• Övergång till fossilfri sjötrafik. 

• Bredband till alla öar. 
 

 

Samhällsservice 

Arbetar för att: 

• Post och paketservice ska finnas på alla kärnöar och andra större öar. (Vi deltar i 
Länsstyrelsens projekt ”Post och paket”.) 

• Det ska finnas tillgång till relevanta blåljusresurser i skärgården. 

• Det ska finnas tillgång till relevanta vård- och omsorgsresurser i skärgården. 

• Det ska finnas bilprovning på alla öar med allmänna vägar men som saknar bro 
eller färja. 



 

 

Miljö och energi 

Arbetar för: 

• Bättre underlag om kustens och skärgårdens miljöfrågor 

• Ökade kunskaper om och användning av uthålliga och hållbara vatten och 
avloppslösningar och alternativa energilösningar för skärgården 

• Öka insikten om skarvens, sälens och det storskaliga, pelagiska fiskets negativa 
påverkan på det småskaliga kustnära fisket. 

• Övergång till fossilfri sjötrafik. 
 

 

 

SIKO:s arbete 

SIKO:s arbete kan ses uppdelat i tre uppgifter. En inre, där vi stödjer och informerar 

skärgårdsborna genom de lokala medlemsföreningarna och en yttre där SIKO på ett 

representativt sätt kan ge adekvat information och hjälpa Länsstyrelsen, Region 

Stockholm och skärgårdskommunerna med kunskap och erfarenheter i arbetet för en 

året-runt levande skärgård. En tredje uppgift är att driva egna projekt.  

SIKO är också en viktig del i Skärgårdarnas Riksförbund, som arbetar med 

skärgårdsfrågor på riksnivå.  

SIKO har styrelserepresentation eller motsvarande och arbetar aktivt i: 

• Regionala Skärgårdsrådet (samarbetsorgan med skärgårdskommunerna och 

Region Stockholm) 

• Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Länsstyrelsen, Region Stockholm 

och skärgårdskommunerna) 

• Skärgårdens Trafikantförening 

• Skärgårdsstiftelsen 

• Svealands Kustvattenvårdsförbund 

• LEADER Stockholmsbygd 

• Ö för Ö, Länsstyrelsen 

• Skärgårdarnas Riksförbund, SRF 

Kontakter med politiken är viktig – SIKO kan beskriva hur samhällets spelregler för 

individer och företag påverkar livet i skärgårdarna. Vårt arbete präglas av att sprida 

kunskap och fakta och ge insikter om sammanhang och möjligheter. 

SIKO:s medverkan och kompetens efterfrågas i allt fler sammanhang. 

 



 

 

SIKO representerar och stödjer 18 intresse/samhällsföreningar i Stockholms 

skärgård: 

• Björkö Arholma Skärgårdsförening                     

• Blidö-Frötuna Skärgårdsförening                         

• Dalarö företagarförening   

• Föreningen Ornöborna                                          

• Föreningen Rindöborna                                         

• Husarö företags- och intresseförening               

• Kymendö Intresseförening                                    

• Landsorts Sjö och Miljö Centrum    

• Möjaskärgårdens Företagarförening                    

• Nämdö Hembygdsförening                                  

• Runmarö Intresseförening                                     

• Sandhamnsområdets Intresseförening               

• Stavsuddaskärgårdens Intresseförening             

• Svartsörådet                                                             

• Södra Skärgårdens Intresseförening                    

• Utö Företagarförening    

• Utö Kontakt- och Intresseförening                        

• Östra Lagnö Byalag                                                  

 

 


