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Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars
Kontaktorganisation (SIKO) på Skåvsjöholm, den 27 februari 2016
Närvarande delegater:
Bo Gesslein, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Roger Manrin, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Rune Wikström, Mellanskärgårdens Intresseförening
Maria Nilsson, Nämdö Hembygdsförening
Jesper Skogsryd, Nämdö Hembygdsförening
Ulla Larsson, Runmarö Intresseförening
J-E Jäderlund, Rindö, Föreningen Rindöborna
Närvarande styrelseledamöter, adjungerade och suppleanter:
Ulf Westerberg, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening
Britt Fogelström, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening
Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening
Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Björn Sjöblom, Yxlan, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Alf Anderin, Svenska Högarna, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
J-E Jäderlund, Rindö, Föreningen Rindöborna
Ulla Larsson, Runmarö, Runmarö Intresseförening
Per Frideen, Ornö skärgård
Arne Griphult, Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag
Övriga närvarande:
Bengt Almqvist, Skärgårdarnas Riksförbund
Thomas Norberg, Länsstyrelsen
Sune Fogelström, Mellanskärgårdens Intresseförening
Kerstin Bjurman, Mellanskärgårdens Intresseförening
Kjell Bjurman, Möja
Sture Malmgren, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening, revisor
Johan Pensar, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Clas- Håkan Jansson, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Agneta Jäderlund, Rindö
Karin Almlöf, Skärgårdsföretagarna
Lasse Söderman, tidningen Skärgården
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Ordförande Ulf Westerberg öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
1. Anmälan av delegater och justering av röstlängd
Deltagarförteckning och röstlängd cirkulerades bland årsmötesdeltagarna för notering av
närvaro. (bilaga 1)

2. Frågan om mötets behöriga utlysande
Nilla redogjorde för hur kallelse till årsmötet skett – genom e-post och på SIKO:s hemsida samt
information i tidningen Skärgården. Mötet ansågs behörigen utlyst.

3. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes. Närvarande revisor Sture Malmgren anmälde ett tillägg
under punkten 6 - revisorerna föreslår att medlemsavgiften fastställs för åren 2016 och 2017 för
att möjliggöra fakturering av årsavgift tidigare på kalenderåret.

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
Bengt Almkvist, SRF, valdes till ordförande. Britt Fogelström valdes till sekreterare. Alf Anderin
och Björn Sjöblom valdes till justerare.

5. Styrelsens redovisning av 2015
a) Verksamhetsberättelse
Bengt Almkvist presenterade kort verksamhetsberättelsen, som återfinns på sidorna 2 – 9 i
årsmöteshäftet (bilaga 2)

b) Ekonomisk redovisning
Kassör Urban Gunnarsson redogjorde för resultat- och balansräkningen, sid 14 – 15 i
årsmöteshäftet.

c) Revisionsberättelse
Revisor Sture Malmgren läste upp revisionsberättelsen. (bilaga 3)

d) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Ordförande frågade mot bakgrund av rekommendationen i revisionsberättelsen samt
föredragningen av resultat- och balansräkningen, om årsmötet kunde fastställa resultat- och
balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Frågan besvarades av årsmötet med
enhälligt ja.

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2015 samt fastställde
resultat- och balansräkning.
6. Inkomst- och utgiftsstat, fastställande av årsavgift 2016
a) Fastställande av verksamhetsplan
Britt Fogelström presenterade verksamhetsplanen för 2016, som funnits på SIKO:s hemsida,
varit bilagd tidigare styrelseprotokoll samt finns på sidorna 10 – 12 i årsmöteshäftet. Årsmötet
fastställde verksamhetsplanen.
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Thomas Norberg från Länsstyrelsen tog i anknytning till verksamhetsplanen upp önskemålet
att få en bättre kartläggning av totala antalet boende på öar – antal fast- och fritidsboende
samt övernattande turister. Kanske en sådan inventering kan vara ett tänkbart SIKO-projekt?!
Johan Penser, Löparö, Blidö Frötuna Skärgårdsförening tog upp frågan om äganderätten – är t
ex Sveriges strandskyddslagstiftning förenlig med europeiska lagar om äganderätt?! Även fria
handredskapsfisket är ett stort intrång i äganderätten.
Per Frideen, Ornö skärgård, påpekade att skärgårdens utveckling fått väldigt lite utrymme i
RUFS-planeringen. Kanske kan Landstinget (Gustav Hemming) ordna en konferens renodlat för
skärgårdsutveckling?!
Ovanstående inspel noterades för styrelsen att beakta.

b) Fastställande av budget
Urban Gunnarsson presenterade förslaget till budget, vilket innebär att ansökan om ersättning
från Landstinget är oförändrad 450.000 kr. Årsmötet fastställde budgeten för 2016.
(budgetförslag sid 13 i årsmötesfoldern).

c) Fastställande av årsavgift
Styrelsen föreslog att årsavgiften differentieras så att föreningar med upp till 49 medlemmar
erlägger en årsavgift på 500 kr och föreningar med 50 medlemmar eller fler erlägger en
oförändrad avgift på 1500 kr per år. Bakgrunden till förslaget är att förebygga att små
föreningar avstår från medlemskap i SIKO p gr a kostnadsskäl. Vidare föreslogs i enlighet med
revisorernas förslag att medlemsavgiften fastställs för åren 2016 och 2017 för att möjliggöra
fakturering av årsavgift tidigare på kalenderåret. Årsmötet beslutade enligt förslagen om en
årsavgift på 500 kr för föreningar med upp till 49 medlemmar och en oförändrad avgift på
1500 kr per år för föreningar med 50 medlemmar eller fler för 2016 och 2017.

7. Frågan om arvoden
Urban Gunnarsson redogjorde för hittillsvarande praxis. 165.000 kr inkl. lönebikostnader
fördelas som ett fast arvode inom AU med 45.000 till vardera ordförande, sekreterare och
kassör samt med 30.000 kr till vice ordförande. Vidare arvoderas hemsidearbetet upp till ett
takbelopp av 15.000 kr. Styrelseledamöter erhåller 500 kr som mötesarvode. Årsmötet
beslutade om oförändrade arvoden enligt ovan.

8. Medlemsansökan: Presentation av Svartsörådet
Ulf W och Nilla S presenterade Svartsörådet, som tyvärr var förhindrade att delta. Såväl AU som
styrelse har träffat representanter för Svartsörådet. Föreningen arbetar med ”typiska SIKOfrågor”, har ca 150 medlemmar och bildades 1994.

9. Beslut om ny medlemsförening
SIKO styrelse har rekommenderat att Svartsörådet antas som ny medlem i SIKO och årsmötet
beslutade i enlighet med rekommendation och hälsade Svartsörådet varmt välkomna till SIKO.
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10. Val av ordförande för år 2016
Valberedningen som utgjorts av Sune Fogelström (Möja) sammankallande, Barbro Nordstedt
(Söderöra), Thomas Hjelm (Utö), Anna Wallander (Landsort) och Rebecka Dertell (Sandhamn)
föreslog omval av Ulf Westerberg. Mötet valde enhälligt Ulf Westerberg.

11. Val av övriga styrelseledamöter enligt stadgarnas § 6
Valberedningen redogjorde inledningsvis för hur arbetet i Valberedningen bedrivits med möten
och även intervjuer av nuvarande styrelse. Det åligger medlemsföreningarna att till
Valberedningen nominera förslag på styrelseledamöter och Valberedningen uppmanade
föreningarna att fortsättningsvis fullfölja detta i högre grad.
Följande ledamöter är redan vid förra årsmötet valda även för 2016:
 Gunilla Söderqvist, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening)
 Per Frideen, Ornö omval
 Charlotte Schröder, Utö (Utö Intresseförening)
 Bo Tyrefors, Södra Gålö (Södra Skärgårdens Intresseförening)
 Alf Anderin, Svenska Högarna (Blidö Frötuna Intresseförening
Följande ledamöter valdes enhälligt för 2016 -17 enligt Valberedningens förslag:
 Björn Sjöblom, Yxlan (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening) omval
 Björn Cederwall, Svartsö (Mellanskärgårdens Intresseförening) omval
 J-E Jäderlund, Rindö (Föreningen Rindöborna) omval
 Ulla Larsson, Runmarö (Runmarö Intresseförening) omval
 Rolf Kling, Svartsö (Svartsöborna) nyval

12. Val av ersättare enligt stadgarnas § 6
Följande ersättare valdes enhälligt för 2016 enligt Valberedningens förslag:
 Thomas Johansson, Äpplarö (Mellanskärgårdens Intresseförening) omval
 Joel Nordstedt, Söderöra (Blidö Frötuna Skärgårdsförening) omval
 Peter Nord, Utö (Utö Intresseförening) omval
 En ersättarplats lämnades tills vidare vakant.
Valberedningen föreslog vidare adjungering av Britt Fogelström, Möja (Mellanskärgårdens
Intresseförening) och Urban Gunnarsson, Norrtälje (Blidö Frötuna Intresseförening).
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till ordinarie revisorer valdes Lennart Rohdin och Sture Malmgren.
Till revisorssuppleant valdes Ingalill Wikström.

14. Val av valberedning
Mötet valde Sune Fogelström (Möja) sammankallande, Barbro Nordstedt (Söderöra),
Thomas Hjelm (Utö), Carin Flemström, (Dalarö).
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15. Övriga val som SIKO har att förrätta
a) En ordinarie ledamot samt en ersättare till Regionala rådets exekutivkommitté
Till ordinarie ledamot valdes Ulf Westerberg och till ersättare valdes Britt Fogelström.

b) Fyra representanter samt fyra ersättare till Regionala skärgårdsrådet
Följande representanter valdes som ordinarie:
Ulf Westerberg, Gunilla Söderqvist, Britt Fogelström, Joel Nordstedt
Följande representanter valdes som ersättare:
Thomas Johansson, Björn Cederwall, Bo Tyrefors, J-E Jäderlund

c) Två fasta ledamöter till SRF:s partnerskap
SIKO får skicka fyra representanter till SRF:s representantskapsmöte.
Ulf Westerberg och Björn Sjöblom, utsågs till ordinarie.
Till de övriga två platserna utses deltagare från gång till gång av styrelsen bl. a. beroende på
vilka frågor som är aktuella.

d) Två ledamöter till Trafikantföreningen
Mötet valde Jan-Evert Jäderlund och Britt Fogelström.

e) En ledamot till Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse
Mötet valde Gunilla Söderqvist som ordinarie ledamot.
Platsen som ersättare är tills vidare vakant.

f) En representant till Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsstämma
Mötet valde Gunilla Söderqvist

g) Nominering av två adjungerade representanter i Skärgårdsstiftelsens styrelse
Barbro Nordstedt och Britt Fogelström nominerades som adjungerade till
Skärgårdsstiftelsens styrelse för 2017 och 2018.

16. Inkomna motioner och förslag
Inga motioner hade inkommit.

17. Övriga frågor
 Bo Gesslein tog upp frågan om räddningstjänst och gav exempel på när det fungerar
mindre bra. Bengt Almkvist påtalade att SRF har en arbetsgrupp för ”Blåljusfrågor” och att
konkreta exempel alltid är bra. Bo G uppmanades att skicka in en skrivelse till SIKO, som
kan ta med frågorna och exemplen till SRF:s Blåljusgrupp.
 Nilla S slog ett slag för www.skargardsbryggan.se Fler personer som kan bidra med
nyhetsmaterial är önskvärt! Kontakta Nilla.
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 SIKO styrelse försöker delta med representanter på medlemsföreningarnas årsmöten.
Hittills i år har Ulf W deltagit på Nämdö Hembygdsförenings årsmöte och Nilla S på Utö
Intresseförenings årsmöte, något som varit uppskattat.
 Avtackning – i och med detta årsmöte lämnade Lasse Olsson från Ornö och Arne Griphult
från Östra Lagnö ett mångårigt deltagande i SIKO:s styrelsearbete. Årsmötet uttalade sin
uppskattning för gjorda insatser – ni kommer att saknas i SIKO:s arbete!

18. Årsmötet avslutas
Bengt Almqvist tackade för engagerat deltagande och förklarade mötet för avslutat.
Enligt uppdrag

……………………………………………………………..
Britt Fogelström
Justeras

………………………………………………………………………………………………………
Datum
Ulf Westerberg, ordförande
Justeras:

………………………………………………………………………………………………………
Datum
Alf Anderin
Justeras
………………………………………………………………………………………………………
Datum
Björn Sjöblom
Bilagor: Lista för röstlängd
Årsmötesfolder
Revisionsberättelse i original
SIKO:s årsmöte var detta år samordnat med Skärgårdsföretagarnas årsmöte.
Utöver de två årsmötena fick deltagarna presentationer och föreläsningar från:
Thomas Norberg, Länsstyrelsen
Gustav Hemming, Skärgårdslandstingsråd
Sune Fogelström, ordförande Leader Stockholmsbygd

