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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte tisdag 2 april 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, Urban utsågs att justera dagens 
minnesanteckningar. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll - AU möte nr 4, protokollet lades för AU’s del till 
handlingarna. 

5. Remisser / uppföljning  

 Förändringar i tidtabeller för kollektivtrafik för år 2020, remiss från trafikförvaltningen  
Mer information finns på 
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2019/02/remiss-t20/ 
 

AU föreslår att SIKO svarar på remissen (senast 20 maj). Möjlighet finns även att lämna 
synpunkter direkt till Värmdö kommun (senast 10 april) och förmodligen även till övriga 
skärgårdskommuner, som alla fått remissen. 

Frågan tas upp på kommande styrelsemöte. 

 

 Länsstyrelsens livsmedelsstrategi  
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-
stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2019-02-18-tyck-till-om-forslaget-
till-stockholms-lans-
livsmedelsstrategi.html?fbclid=IwAR3c5g5jqxbmmjHIPLnpAYXSBsUXolkmOJSoOf8Dlmq
XeFqPFEPQQ94kpZc Synpunkter på förslaget kan lämnas senast den 18 april 2019 

Frågan tas upp på kommande styrelsemöte. 

 

6. Projekt Malin Wallner kommer att göra en presentation av läget för projekt 
Skärgårdsmentor på SIKO mötet lördag 6 april.  
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7. Ekonomi Urban redogjorde för aktuellt läge. Revisorerna har haft en del frågor (tidpunkt för 
anslagsutbetalningar mm) som Urban kommer att reda ut på kommande styrelsemöte, så 
att svaren kan dokumenteras i styrelseprotokollet.  

Vidare kommer styrelsen att föreslås besluta SIKO:s alkoholpolicy – kortfattat innebär 
förslaget till policy att SIKO fastslår att inga anslagsmedel används för att bekosta 
alkoholförtäring. I SIKO:s fall har detta varit en marginell fråga, den gemensamma 
alkoholförtäring som förekommer är möjligen ett glas vin i samband med årsmötesmiddag 
eller liknande. Oavsett den begränsade omfattningen föreslår AU att SIKO fattar ett 
styrelsebeslut, så att en tydlig riktlinje finns. 

Vidare föreslår AU styrelsen att besluta att 10 000 kr avsätts från ”Öronmärkt kapital (A-M 
Högel)” för aktiviteter i samband med uppmärksammandet av SIKO:s 50 års jubileum 15 
februari i Waxholm. 

 

8. Information från ordförande  

 

Exekutivkommittén Minnesanteckningar från senaste mötet är delgivna styrelsen. Uffe 
informerade om att de bryggor som man startat med inom ”Replipunktslyftet” är: 

 Årsta Brygga 

 Stavsnäs Vinterhamn 

 Boda Brygga 

 

Ansökan om medlemskap i SIKO Möjaskärgårdens Företagarförening kommer att ansöka 
om medlemskap i SIKO. 

 

Arbetsgrupperna Under SIKO mötet 6 april kommer en genomgång att göras av befintliga 
arbetsgrupper samt strukturen med: 

 SIKO fokusområden 

 SIKO arbetsgrupper 

 SRF arbetsgrupper 

 

Kommunikation SIKO 2030 Se nedan under punkt ”Information från ordförande – 
Konferens / Jubileum 19 september” 

 

              Mötesdagar: 

 

SIKO styrelsemöte, 6 april, heldag 

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

Årsmöte Ornöborna, 13 april 
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SIKO AU, 15 april 

Mellanskärgårdens Intresseförening årsmöte 18 april på Husarö 

Trafikantföreningens AU 25 april 

Förbundsstämma SRF 26 – 28 april i Söderhamn 

Förbundsstämma SKVVF 29 april 

Trafikantföreningen, möte med Jens Sjöström 14 maj 

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 

Amfibieregementets skärgårdsråd, Berga, 24 september kl 18 

SIKO AU, 24 september 

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 december, kl 10 - 14r 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 december 

Möten 2020 
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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  
o Uffe föreslog (inspirerad av en gammal SRF broschyr) att SIKO ser över om vi 

ska ta fram en folder ”Vad gör SIKO”. Frågan tas upp på kommande 
styrelsemöte. 

o SRF årsmöte SIKO behöver lämna en rapport inkl några power point bilder 
över SIKO:s verksamhet och aktuella frågor, till SRF inför kommande 
årsmöte (senast 25 april).  AU föreslår att Nilla och Britt får i uppdrag att 
ansvara för rapporten. 
 

o Sjötrafiken  
 

 Område D1 (”norra mellanskärgården” Finnhamn, Ingmarsö, Husarö) 
återstår att upphandla. 
 

 Skolskjuts Lilla Gräskö Norrtälje kommun har ännu inte löst frågan. 
 

 Se även punkt 5 Remisser ” Förändringar i tidtabeller för 
kollektivtrafik för år 2020”, remiss från trafikförvaltningen  
 

o Regionala Skärgårdsrådet Anteckningar från senaste mötet den 21 mars är 
delgivna styrelsen. Nästa möte är den 28 maj. 
 

o Postservice Bordlades. 
 

o Hemsidan Bordlades. 
 

o Ungdomsfrågor / Skolfrågor Bordlades. 
 

o Konferens / Jubileum 19 september Den utsedda gruppen har haft, Baltic 
Sea Science Center är preliminärt bokat som lokal och ett grovt förslag till 
upplägg för dagen finns. Göran L kommer att presentera förslag till upplägg 
på mötet 6 april. 

 

10. Möte på Möja 

AU gick igenom den praktiska planeringen inför mötet. Uffe och Britt svarar för 
reseplanering, måltider mm 
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11. Övriga frågor 
 

 Inbjudan till Amfibieregementets skärgårdsråd, Berga, 24 september kl 

18, har kommit. Förs in i kalendariet och deltagande beslutas på 

styrelsemöte. 

 

 Nilla väckte frågan om SIKO kan nominera någon/några till Tidningen 

Skärgårdens Hederspris före 1 december 2019. Nillas förslag är 

Skärgårdens Rodel och Kälkklubb. Kommer att tas upp i styrelsen och med 

möjlighet för fler att ge förslag. 

 
Kvarstående övriga frågor från föregående möten:  

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 
styrelsemöte. AU föreslår att frågan tas upp på 6 april mötet. 

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 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. 

 
12. Mötet avslutades.  

   
 

 
Britt Fogelström    

 
   
 

Justeras Nilla Söderqvist 


