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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte tisdag 4 mars 2019, skype 
 
 

  

 Närvarande:  Ulf Westerberg, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening 

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening 

 
1. Mötets öppnande Ulf öppnade mötet och hälsade välkommen.  

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

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll -  2019 års årsmöte, konstituerande styrelsemöte och 
styrelsemöte nr 2. Protokollen lades för AU’s del till handlingarna. 

5. Remisser / uppföljning  

 Stavsnäs vinterhamn Uffe har på uppdrag av Region Stockholm blivit intervjuad 
av en konsult om SIKO:s synpunkter på utformningen av Stavsnäs vinterhamn. 
Uffe lyfte bl a fram att det måste finnas utrymme för utryckningsfordon och även 
andra behov i samband med krishantering samt att godshantering och buller 
måste accepteras i hamnen. 

6. Projekt Bordlades. 

  

7. Ekonomi Urban har haft kontakt med Region Stockholm och verksamhetsberättelserna för 2017 och 
2018 skall sändas in till Christina Larsson. Nilla och Urban ordnar detta. 

Vidare skall revisorerna fortsättningsvis finnas med på delgivningslistan för SIKO protokollen. 

(lottaw@ekonomiroslagen.se , lennart.rohdin@telia.com). 

 
Fakturan från årsmötet har kommit och AU beslutade föreslå styrelsen att 10 000 kr avsätts från 
”Öronmärkt kapital (A-M Högel)” för firandet av SIKO:s 50 års jubileum 15 februari i Waxholm. 
 
Vidare uppdrogs till Britt att till kommande styrelsemöte ta fram en alkoholpolicy 
(representationspolicy) med huvudsakligt innehåll att SIKO:s verksamhetsbidrag inte får bekosta 
alkohol i samband med konferenser etc. 
 
Urban fick i uppdrag att skriftligt besvara revisorernas påpekanden. 

 

8. Information från ordförande  

mailto:lottaw@ekonomiroslagen.se
mailto:lennart.rohdin@telia.com
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 Exekutivkommittén Nästa möte hålls den 12 mars och enligt ny praxis är nu samtliga 
skärgårdskommuner inbjudna. 
 

 Ansökan om medlemskap i SIKO Bordlades, inga nya ansökningar. 
 

 Arbetsgrupperna Bordlades. 
 

 SIKO 2025 Bordlades. 
 

 Mötesdagar  

 

Konferens om Region Stockholm, 7 mars 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 12 mars 

Trafikantföreningens Vårvintermöte, 12 mars 

Regionalt Skärgårdsråd, 21 mars 

SKVVF styrelsemöte, 22 mars 

SIKO styrelsemöte, 6 april, heldag 

”Baltic Breakfast” (frukostseminarium kl 08:30 om strandskydd) 10 april 

SIKO AU, 15 april 

Förbundsstämma SRF 26 – 28 april i Söderhamn 

Förbundsstämma SKVVF 29 april 

Invigning minnet av Rysshärjningarna 1719, HAMN, 18 maj 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 20 maj 

SIKO AU, 22 maj 

SKVVF Kontaktombudsträff, preliminärt datum 27 maj 

Regionala Skärgårdsrådet, 28 maj 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 5 juni 

SIKO styrelse, 10 juni, kl 10 - 13 

Skärgårdsbåtens Dag, 12 juni 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 18 juni 

SIKO AU, 12 augusti 

SIKO styrelse, 28 augusti, kl 13 - 16 

Skärgårdsting Nynäshamn, 31 augusti 

Regionala Skärgårdsrådet, 19 september 

SIKO skärgårdskonferens och jubileum, 19 september 

SIKO AU, 24 september 
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SIKO styrelse, 1 oktober, kl 14 - 17 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 oktober 

BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 

SIKO AU, 12 november 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 15 november 

Regionala Skärgårdsrådet, 21 november 

SIKO styrelse, 5 decembe, kl 10 - 14r 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

Exekutivko mmittén Länsstyrelsen, 17 december 

Möten 2020 
 

SIKO AU, 7 januari 

SIKO styrelse, 21 januari, kl 10 - 14 

SIKO AU, 3 februari (fysiskt möte) 

SIKO årsmöte, 15 februari 

 

9. På gång / avrapportering 

 SRF Aktuellt att uppdatera sändlistan för SRF:s tidning ”Vi Skärgårdsbor”. AU gick igenom 
nuvarande sändlista, ändrade och kompletterade. Uppdrogs åt Nilla att fullfölja. 
 

 Sjötrafiken 
 

 Skolskjutsar och vintertrafik till Lilla Gräskö Uffe och Britt rapporterade från möte med 
Gräsköbor, Blidö Frötuna skärgårdsförening, SIKO, Waxholmsbolaget och Norrtälje 
kommun. Konstruktiv ansats från Waxholmsbolagets representanter och tyvärr 
motsatsen från Norrtälje kommun. SIKO kommer att kräva avrapportering i Regionala 
Skärgårdsrådet.  

 Upphandlingar Område D2 (”södra mellanskärgården” Möja – Nämdö) har fått 
tilldelningsbeslut, område D2 (”norra mellanskärgården” Finnhamn, Ingmarsö, Husarö) 
återstår. 

 

 Regionala Skärgårdsrådet Nästa möte hålls 21 mars. 

 

 Postservice Uffe rapporterade från ett bra möte, där bl a statistik över paketdistribution 
redovisats. Försöksverksamheten på Utö och Möja får anses vara framgångsrik. Svartsö och 
Sandhamn (för Sandhamn endast vintertid, platsbrist på sommaren) har visat intresse att ta 
emot paket, Runmarö och Ingmarsö är intresserade längre fram i tiden när deras lokaler har 
byggts om. 

 
Problem har förekommit med blöta paket och kritik har framförts till MediCarrier. 
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 Hemsidan Nilla har börjat städa på hemsidan. Göran L har i uppdrag att sjösätta 
www.levandeskärgård.se . 

 

 Ungdomsfrågor / Skolfrågor Se ovan under Sjötrafik. Skolskjutsar i skärgården är en fråga 
som bör vara aktuell för allmän översyn. 

 

 Konferens / Jubileum 19 september Planering för Skärgårdskonferens / Jubileet den 19 
september kommer att påbörjas av den utsedda arbetsgruppen på möte den 5 mars.  

 
10. Årsmöte återkoppling AU var överens om att återblicken på SIKO:s tidigare verksamhet varit mycket 

inspirerande (tack till Urban m fl!) – årsmötet gav ny energi för att ta tag i utveckling och 
framtidsfrågor. 

 

11. Övriga frågor 

o Rebecka Berlin under en tid anställd på Region Stockholm har återgått till Länsstyrelsen. 

o Förfrågan har kommit från Yvonne Blombäck, WWF, att få träffa SIKO. Uppdrogs åt Nilla 
att återkoppla och att planera möte med AU som ett första steg. 

o Lena Svenonius har inkommit med förslag att Björkö Kyrkby prövas som SIKOs 
pilotprojekt för bostäder. AU vill att Lena S presenterar projektet på ett kommande 
styrelsemöte. Uppdrogs åt Britt att kontakta Lena. 

o Nilla informerade att Frida Eik Kvarnström från SKVVF tagit kontakt och framfört 
önskemål om besök och möte med SIKO i vår på plats i skärgården. 

o Uffe informerade om mailväxling med WSP-konsult. 

o AU har noterat artikeln med foto på styrelsen i Tidningen Skärgården, där Lasse 
Söderman efter senaste styrelsemötet intervjuade Uffe. Bra! 

 

12. Mötet avslutades.  
   
 

Britt Fogelström    
 
   
 

Justeras Nilla Söderqvist 

http://www.levandeskärgård.se/

