SIKO – protokoll från styrelsemöte 17 september kl 12
på Postmuseum i Stockholm
Närvarande:
Pia Södergren, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t )
Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t 45m)
Urban Gunnarsson, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)
Anna Lundin, Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)
Gunilla Söderqvist, Nämdö Hembygdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t 30m)
Göran Stenstrand, Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)
J-E Jäderlund, Föreningen Rindöborna
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)
Berit Karlsson, Södra Skärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)
Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 30m)
Per Frideen, Ornö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)
Britt Fogelström, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t)
Total mötestid / frånvarotid 101t 15m
1. Pia öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
2. Arne Griphult utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föreslagen dagordning godkändes. Pia meddelade att hon under punkt 9 avsåg
att informera om ”arkivering av SIKO material”.
4. Genomgång av minnesanteckningar från föregående AU och styrelseprotokoll
från 15 maj. Minnesanteckningar från föregående möten lades utan erinringar till
handlingarna.
5. Rapporter från föreningarna, max 4 minuter per förening
Skriftlig rapport hade inkommit från Rindö, Södra Skärgårdens Intresseförening
samt Nämdö Hembygdsförening. Samtliga närvarande föreningar lämnade korta
rapporter – nedan ytterst korta noteringar:


Anna, Mellanskärgårdens Intresseförening, informerade att aktiviteten i
föreningen är låg. Planerat årsmöte den 14 juni fick ställas in p gr a sjukdom. Anna
och Britt kommer att fortsätta arbeta för att ett möte kommer till stånd.















Berit, Södra Skärgårdens Intresseförening, berättade att arbetet med att få nordsydgående kommunikationer i W-bolagets turlista fortsätter. Ett stormöte med
politikerna i Haninge kommun avses hållas under hösten.
SSIF deltog på Skärgårdsdagen i Nynäshamn med ett lotteri och tillsammans med
Sjöräddningen anordnade SSIF ett leksaksbåtsrace.
Barbro, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening, berättade att informationskampanjen
med ”roll-ups” och fin broschyr (för att beskriva hur det är att leva och verka i
skärgården) drivits vidare under sommaren med medverkan på ett flertal
arrangemang, t ex Roslags Expo, Refsnäs Hamnfest och Blidö Allmogesegling. Ca
30 nya medlemmar har värvats. Skolskjutsar, sophämtning / slamtömning och
bredband fortsätter att vara aktuella frågor. Fyra personer har flyttat från Söderöra.
Jejje, Föreningen Rindöborna, informerade om ombyggnaden av kasernerna på
östra Rindö. I nuläget är 30 av 42 lägenheter sålda.
Per, Ornö Skärgårds Intresseförening, berättade att svaren på den enkät som
tidigare har skickats ut till samtliga fastighetsägare (ca 520) nu bearbetas av
kommunens tjänstemän. Affären på Ornö stänger under vintern och kommer att
öppna i april igen. Övriga aktuella frågor är utökade färjeturer och bredband.
Arne, Östra Lagnö Byalag, berättade att arbetet för en bystuga fortgår och att en
höstfest har hållits.
Göran, Runmarö Intresseförening, informerade om att man ligger på kommunen
om problemen med parkering i Styrsvik. Hembygdsföreningen har fått nytt liv och
Runmarö teater hade många besökare på sina uppskattade föreställningar i
somras. Man jobbar också för att få en sen tur på kvällen från Stavsnäs till
Runmarö.
Nilla, Nämdö Hembygdsförening, berättade att Waxholmsbolaget har ställt sig
positiva till att även denna vinter komplettera med svävare för att upprätthålla
Nämdöskärgårdens vintertrafik vid isläggning. Nämdö har fått en ny brygga för
Waxholmsbåtstillägg. Under sommaren har en uppskattad ö-vandring gjorts på
Gillinge.
Pia, allmänt för Sandhamn, berättade att Bredbandsföreningen på Sandhamn
kommer att ha möte 18 september. Kommunen har påbörjat ombyggnad av
sopstationen. Framförande av fyrhjulingar kräver dispens (yrkesverksamhet) på
Sandhamn. Hyresbostäderna är färdigbyggda.
Pia tackade för rapporterna – ytterligare skriftliga rapporter mailas till
sekreteraren

6. Avrapportering av arbeten som uppdragits till ledamöter/AU
 Utbildning i terrängfordon (mer info finns i tidigare protokoll).
Terrängkörningskursen på Nämdö den 27 – 28 augusti genomfördes med 11
ungdomar och 5 vuxna. SIKO har sponsrat deltagande fastboende ungdomar med
totalt 20.000 kr och kursen var mycket uppskattad. Alla var mycket nöjda med
utbildningsgivaren, Stig Hälludd som tillsammans med sönerna Johan och Jörgen,
driver Din Trafikskola Moped-skolan RV i Märsta. Styrelsen beslutade att Nilla ska
arvoderas med 500 kr för allt arbete i samband med genomförandet. Troligen
kommer det att bli efterfrågan på ytterligare kurser. Utöver det primära syftet, kurs i
terrängkörning, innebar kursen även nätverksbyggande mellan deltagande
ungdomar. Nilla ser till att deltagarnas mailadresser kommer vidare till SURF.
 Bilbesiktningsgruppen Pia har haft kontakt med Björn Cederwall, som bevakar
bilbesiktningsfrågan. Tider för besiktning på öar utan fast landförbindelse finns
fastställda för hösten.

 Kurs i Skärgårdskunskap Britt och Barbro har uppdraget att jobba med SIKOs
planerade kurs i Skärgårdskunskap. Inte bortglömt, men ännu inte påbörjat.
7. Ekonomi
Urban berättade att SIKOs hemställan om 2011 års anslag sänts in under våren,
men kommit på avvägar och att ny hemställan skickats – pengarna bör komma
inom kort. I övrigt är allt enligt plan vad gäller ekonomin.
8. Remisser.
◦ Värmdö Översiktsplan Anna har på uppmaning skickat in synpunkter – i
övrigt nöjer vi oss med tidigare lämnade kommentarer.
◦ Remiss angående fartbegränsning har inkommit. Denna gång avseende
norra Väddö viken. Då SIKO inte har någon förening för detta område, har
Pia besvarat remissen med ”vi avstår från synpunkter”. Eftersom denna typ
av remisser börjar bli så vanliga, var styrelsen överens om att ta upp frågan
generellt vid kommande möte. Vilken inställning har vi på generell nivå inom
SIKO till att allt fler områden i skärgården beläggs med fartbegränsningar?!
9. Mötesrapporter (kortfattad rapport från de som varit på något möte för SIKO:s
räkning i de fall inte skriftlig rapport finns, där rapport finns endast frågor)
 Pia hade skickat ut en sammanfattande skriftlig rapport från följande möten:
◦ Informationsmöte med Sjötrafikberedningen
◦ Landsbygdsprogrammet, arbete inför kommande programperiod
◦ Skärgårdsting i Haninge Nynäshamn
◦ Terrängfordonsutbildning
◦ Representantskapsmöte med SRF
◦ Bredbandsprojektet BUD
◦ Samarbete mellan föreningarna – gemensamt Höstmöte
Styrelsen tyckte det var ett bra och tidseffektivt arbetssätt med skriftlig rapport och
möjlighet till kompletterande frågor vid mötet.
10. Information från ordförande
◦ Arkivering av SIKO material Det finns möjlighet att lämna in färdigt
arkiveringsmaterial från föreningar till Stockholms Stadsarkiv. Pia har haft
kontakt med Föreningsarkiven i Stockholms län och fått en del tips, bl a
anordnar dom kurser i arkivering. Det fanns intresse för kurserna och
Urban är intresserad av att göra arkiveringsjobbet. Styrelsen beslutade
dels att vi blir medlemmar i Föreningsarkiven i Stockholms län (kostnad
ca 100 kr) dels att vi är mycket tacksamma om Urban tar sig an SIKOs
eftersatta arkivering. Vi kommer att söka pengar hos Landstinget och
Länsstyrelsen.
◦ NordRegio, Nordiska ministerrådets forskningscenter på
regionalområdet, anordnar konferens om bl a distansarbete den 18
oktober. Pia är inbjuden att medverka på konferensen. Den 19 oktober
hjälper vi från SIKO till att ordna studiebesök på Möja.
◦ Exekutivkommittén har möte den 19 september. Pia informerade om

dagordningen och kommer dessutom att bevaka att sjötrafiken och
finansiering av bryggunderhåll på sikt tas upp.
◦ SIKOs logga Nilla rapporterade att arbete pågår med digitalisering av
SIKOs logga.
◦ BUD – projekt Bredband Pia berättade att projektet med kortnamnet
BUD (Bredband – Utbyggnad – Drift) nu startats upp. Sune F, som är
projektledare har bl a deltagit på Skärgårdsråd i Norrtälje kommun. Nilla
framförde att det vore bra om Sune även kom till Värmdö Skärgårdsråd
den 27 september – Nilla trycker på om detta. Per F påtalade problemet
med att bidragspengar för bredbandsutbyggnaden förutsätter att utläggen
först görs och att bidragen endast kan kvitteras ut i efterhand. Pia
uppmanade samtliga på öarna att aktivera sig i bredbandsfrågan – inget
kommer att hända ”automatiskt”.
11. Höstmöte, tillsammans med andra regionala föreningar Det är klart att intresse
finns för gemensamt möte och preliminärt har Höstmötet planerats till 23 november
för SIKO, föreningen Öppen Skärgård och Företagarna Skärgård. Barbro och Nilla
har uppdrag att för SIKOs del planera mötet. Dessutom kommer Barbro och Pia att
ta upp frågan när de tre föreningarna träffas den 22 september för “förberedande
möte” inför Regionala Skärgårdsrådet i oktober.
12. Förslag från AU att göra en SIKO-resa, besöka annan SRF-förening Ett förslag
om möjligheten att göra en studieresa till Västkusten finns. Främsta syftet är då
ökad kunskap, nätverkande och ökat engagemang. Pia och Barbro har haft en del
kontakter i samband med SRF möte och vi är välkomna att besöka Västkusten.
Kanske kan en 3-dagars resa i början av mars vara lämplig. Styrelsen tyckte det lät
som en bra idé och uppdrog åt Urban, Pia och Björn S att ta fram ett första förslag
till nästa styrelsemöte. Urban ansvarar för att gruppen börjar jobba.
13. Ansökan 3-årsanslag Fr o m 2012 hoppas vi kunna söka anslag för en 3årsperiod, vilket kan ge oss möjlighet till bättre långsiktighet i arbetet. Vi kommer i
så fall att behöva ta fram verksamhetsplan och budget för 3 år. Ett möte är bokat
den 10 oktober med Shewen Haddad – Pia, Urban och Britt deltar.
14. Kommande möten
Exekutivkommitté 19 september
Trafikantföreningen 20 september
Kustvattenvårdförbundet 21 september
Förberedande möte inför Regionala Rådet 22 september
Skärgårdsstiftelsen 30 september
Regionala Skärgårdsrådet 4 oktober
Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 6 oktober
SIKO AU 10 oktober
Nord Regio 18 oktober
SIKO styrelsemöte 19 oktober
Trafikråd 20 oktober
AMF1 9 november
Bryggråd 20 november
15. Övriga frågor

 Sjötrafikupphandlingen Pia informerade om möte som SIKO och
Trafikantföreningen deltagit i på Waxholmsbolaget. Med anledning av de
stora förändringar som planeras för Landstingets kommande
sjötrafikupphandling finns ett förslag till skrivelse att skicka till Landstinget
med SIKOs synpunkter. Pia presenterade förslaget, som gillades av
styrelsen. Nästa steg är att vi ”putsar” på formuleringarna samt hör efter om
föreningen Öppen Skärgård, Företagarna Skärgård och Trafikantföreningen
vill ställa sig bakom samma skrivelse. Pia driver frågan.
16. Mötet avslutades och Pia tackade alla för deltagande och engagemang.

Eu.
……………………………………………………………..
Britt Fogelström
Justeras
………………………………………………………………
Arne Griphult

