SIKO-styrelsemöte 10-01-21
Sammanträde nr 1 2010

Närvarande:
Per Frideen
Jan Olsén
Berit Karlsson
Jan-Evert Jäderlund
Roger Karlsson
Arne Griphult
Anna Lundin
Agneta Österman
Björn Sjöblom
Albert Mattsson
Rose-Marie Lundin

Ornö Intresseförening (ordförande)
Runmarö Intresseförening
Södra skärgårdens intresseförening
Föreningen Rindöborna
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Östra Lagnö Byalag
Mellanskärgårdens Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr)
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Nämdö Hembygdsförening
Sandhamnsområdets intresseförening (från kl 12.00)

1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
2 Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande väljs Jan Olsén
Till mötessekreterare väljs Agneta Österman
3 Val av justerare
Att tillsammans med styrelseordförande justera protokollet väljs Albert Mattsson
4 Dagordning
Dagordningen godkänns efter vissa förändringar och tillägg.
5 Föregående protokoll
Efter genomgång läggs protokollet till handlingarna.
6 Ekonomi
Genomgång av resultat –och balansräkning inför årsmötet. Handlingarna godkännes
av styrelsen.
7 Remissvar

a) Remissvar gällande svävartillstånd från Ingmarsö respektive Norrtälje är
inlämnade
8 Ö-rapporter
Föredras muntligt av de närvarande föreningarna
9 Mötesrapporter
Jan Olsén rapporterar från senaste mötet med exekutivkommittén.
Minnesanteckningarna är utskickade till samtliga styrelseledamöter.
10 Årsmöte
• Datum: flyttas till 27-28 februari på grund av SRF:s årsmöte
• Offert har inkommit från Arholma. Uppdras åt Berit Karlsson att boka plats.
• Program: Susanne Ortmanns (Leader UROSS) och Henrik C Andersson
(fiskerikonsulent) har bjudits in för att berätta om respektive bidragsområden.
Uppdras åt sekreteraren att kontrollera om de kan komma trots ändrat datum.
• Möteshandlingar fastställs enligt nedan
o Verksamhetsberättelse – förslaget godkännes efter överenskommelse
om vissa, mindre ändringar.
o Bokslut – fastställs (se även punkt 6 – ekonomi)
o Verksamhetsplan – förslaget godkännes efter överenskommelse om
vissa ändringar
o Budget – uppdras åt AU att ta fram ett budgetförslag som ska kopplas till
verksamhetsplanen
• Årsberättelsen ska sammanställas och finnas tillgänglig i häftad upplaga vid
mötet. Uppdras åt sekreteraren att ordna detta.
• Inbjudan till årsmötet skickas med e-post till samtliga styrelseledamöter.
Ordföranden skickar vanliga brev till hedersledamöterna. Information om mötet
ska även skickas till lokaltidningarnas ”föreningsnytt”.
• Program: Båt går 10.00. Lunch 12.00-13.00 därefter föredrag. Årsmöte samt
middag. Eventuell visning av fortet.Konstituerande möte dagen efter.
11 Ungdomsarbete
Det uppskjutna ungdomsmötet kommer att genomföras på Runmarö den 23 januari.
12 Övriga frågor
a) BSPA – arbetsutskottets förslag att stå utanför detta arbete presenteras kort.
Beslutas att ordföranden meddelar att SIKO endast vill vara remissinstans.
b) Skarvfrågan – Östra Lagnö Byalag vill lämna en motion i ärendet till årsmötet.
Beslutas att medge dispens från kravet på att motioner ska vara inlämnade
senast 15 januari.
c) Bredband – reviderad upplaga av bredbandsinventeringen delas ut av Arne
Griphult.
d) Kalendarium för 2010 påbörjat. Bör kompletteras med datum för SRF,
Regionala Skärgårdsrådet samt dess exekutivkommitté. Även
Trafikantföreningens möten bör noteras i kalendariet.
e) Landstingets skärgårdspolitiska program kommer att antas i
landstingsfullmäktige. Dokumentet bör fungera som ett instrument för SIKO:s
framtida arbete.
f) SRF årsmöte – beslutas att Per, Björn, Barbro och Anna åker till mötet.

g) Stadgeändringsförslag i SRF föredras – SIKO ställer sig bakom de föreslagna
ändringarna utan kommentarer.
h) Föreslås att Britta Gunnarsson erbjuds hedersmedlemskap i SRF på SIKO:s
bekostnad. Uppdras åt Jan Olsén att kontrollera vilka kostnader det handlar
om.

13 Mötet avslutas

Agneta Österman
e.u.

Justeras
Per Frideen, ordförande

Justeras
Albert Mattsson

