SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL /
Waxholmsbolaget den 20 januari 2014

Närvarande:
Pia Södergren
SIKO (ordf)
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 12t)
Nilla Söderqvist
Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t 30 m)
Urban Gunnarsson SIKO (kassör)
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)
Britt Fogelström
SIKO (sekreterare)
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t)
Alf Anderin
Blidö Frötuna skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)
Björn Cederwall
Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t 45m)
Stina Åbrandt
Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t)
Jan-Evert Jäderlund Föreningen Rindöborna
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 5t 30m)
Ulla Larsson
Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 45m)
Per Frideen
Ornö Skärgårds Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t)
Rebecka Dertell
Sandhamnsområdets Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 30m)
Berit Karlsson
Södra Skärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)
Arne Griphult
Östra Lagnö Byalag
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 5m)
Lennart Rohdin

SIKO:s revisor

Total frånvarotid för samtliga, 122 timmar o 5 m

Mötet inleddes med att vi innan själva styrelsemötet fick information och hade dialog med
trafikchef Göran Malmsten och Gunnar Friberg från Waxholmsbolaget / Landstingets
Trafikförvaltning. Bl a informerades om:
 Sjötrafikrådet - Det finns ett uppdrag att formera ett Sjötrafikråd för att där samråda
om löpande förändringar.
 Access-kort och Ö-kort – Arbete pågår för att använda access-kort som betalsystem.
Inga förändringar i villkor och prissättning är för närvarande kopplat till detta.
 Turlisteläggning – i framtiden planeras för att det är ett rederi, som tar över det
arbetet från Waxholmsbolaget / Landstingets Trafikförvaltning.
 Servering ombord – skillnader i utbudet på olika båtar är främst kopplat till fartygens
praktiska förutsättningar, finns ”kaffekopp” utsatt på turlistan skall kaffe och smörgås
i princip finnas att köpa.
 Helikopter – under isperiod får boende på öar utan sjötrafik fortsättningsvis flyga till
Björkvik (gäller Mellanskärgården) och inte till Gamla Stan.
 Förbättringar i turlistor – Gunnar Friberg fick synpunkter på önskvärda förbättringar i
gällande turlistor.

1. Mötets öppnande, Pia öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Justerare, Stina Åbrandt utsågs att justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes med några tillägg
under punkten ”Övrigt”.
4. Godkännande av föregående protokoll 2013-12-16 Protokoll från föregående
styrelsemöte som justerats via mail av Rebecka Dertell lades utan erinringar till
handlingarna. Minnesanteckningarna från föregående AU-möte, som justerats via mail
av Nilla, lades även dessa utan erinringar till handlingarna.
5. Beslut om ekonomi, Urban hade skickat ut årets resultat och balansräkning, vilken
godkändes av styrelsen.
Resultatet visar på ett underskott av -8210:- vilket till största delen beror på ökade
reseersättningar och mötesarvoden. Under året har 186 st. mötesarvoden utbetalas
vilket är en ökning med 31 st. jämfört med 2012. Detta är en positiv ökning vilket visar
på att deltagarantalet och engagemanget i SIKO:s arbete ökar.
Det negativa resultatet ger stöd för en ökning av sökt anslag och kassörens förslag att
höja sökt belopp för 2014 med 10.000kr godkändes av styrelsen.
6. Örapporter från föreningarna, max 4 minuter per förening OBS endast mycket korta
noteringar!
◦

Mellanskärgårdens Intresseförening, Björn C rapporterade att årsmöte
kommer att hållas 2 februari 2014 ombord på Waxholmsbåt. Föreningen har
under året mycket glädjande fått en ökad aktivitet.

◦

Nämdö Hembygdsförening, Nilla berättade att årsmöte är planerat till 1
februari 2014.

◦

Blidö Frötuna skärgårdsförening, Alf berättade att den nya rektorn för
Köpmanholms skola gör ett bra jobb. Vidare finns synpunkter på att vintersjötrafiken körs enligt datum istället för faktiskt isläge.

◦

Runmarö Intresseförening, Ulla L informerade att infartsparkeringen nu är
klar, men att lyktstolpar saknas.

◦

Utö Kontakt och Intresseförening skriftlig rapport från Utö bifogas protokollet.

◦

Ornö Skärgårds Intresseförening, Per berättade att arbetet med såväl
bredband som avloppsfrågor fortgår. Tyvärr slutar en mycket omtyckt lärare i
februari. Viktigt att ersättningsrekryteringen fungerar.

◦

Inga nyheter denna gång från:
▪

Sandhamnområdets Intresseförening

▪

Södra Skärgårdens Intresseförening

▪

Östra Lagnö Byalag

7. 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)
Rapporter från de möten som varit (ganska få med tanke på jul- och
nyårshelger) är avrapporterade genom utskickade rapporter.
◦

Exekutivkommittén, Pia informerade om frågor som kommer upp på
kommande möte 23 januari. Detta gäller bl a kärnöarnas bryggor (inventering
av bryggstatus) och arbete med ”Regionalt serviceprogram” (samordning av
exempelvis post, apotek och systemleveranser) – gäller både kommersiell- och
samhällsservice.

◦

Regionala Rådet, en enkät har skickats ut där synpunkter på hur Rådets arbete
fungerar efterfrågas. Enkätresultatet skall användas för utveckling av
arbetsformerna och ökad effektivitet i Regionala Rådets arbete. Pia redogjorde
för förslag till SIKO:s svar på enkäten – uppdrogs åt Pia att skicka in svaren.

◦

Möte med KD, Pia har skrivit till KD med förfrågan om möte (efter KD:s utspel i
media om att Ö-korten är överdrivet subventionerade mm), men inte fått
något svar. Pia tar nya kontakter för att få tillstånd ett möte.

8. Remisser 9. SRF, ansökan från fond SRF har en fond, som bildades genom minnesgåvor i samband
med en skärgårdsföreningsmedlems bortgång (Margareta Florén). Pia uppmanade alla
att fundera över eventuella förslag till ansökningar och återkomma.
10. Förslag på frågeställning till partierna inför kommande val Med anledning av att det
är valår 2014 kommer SIKO att boka tider med samtliga politiska partier för dialoger.
Pia har skickat ut förslag till checklista med frågor, listan skall kompletteras med frågor

kring bygglov och strandskydd. Arne G påtalade apropå strandskydd att den centrala
frågan är ”hur ser man på äganderätten?”. Kom gärna med synpunkter på ytterligare
kompletteringar. SIKO:s primära målgrupp är Landstingspolitiker, men Lennart R
föreslog att även länets riksdagspolitiker bör få SIKO:s frågor.
11. Årsmöte 15/2 2014 på Landsort, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
◦

Inbjudan till årsmötet den 15 februari på Landsort är utskickad – alla
uppmanades att hjälpa till att sprida den ytterligare. Urban hade 25 anmälda
och det finns 30 bäddar för övernattning (först till kvarn).

◦

Kallelse, Pia skickar ut den formella kallelsen med bilagor.

◦

Verksamhetsberättelse – Britt har skickat ut ett utkast och samtliga
uppmanades att skicka in eventuella kompletteringar.

◦

Verksamhetsplan – uppdrogs åt Britt att skicka ut ett utkast, planen skall
beslutas på första styrelsemötet efter årsmötet.

◦

Valberedningen, Pia rapporterade att hon fått rapport från Valberedningens
sammankallande och att Valberedningen bedrivit ett aktivt arbete.

12. Kommande möten
◦

Trafikantföreningens styrelsemöte den 21 januari

◦

Exekutiva rådet den 23 januari 2014

◦

Partnerskapsmöte Landsbygdsprogrammet den 29 januari

◦

Möte med S om sjötrafiken den 29 januari

◦

Årsmöte den 15-16 februari på Landsort

◦

Företagarna Skärgårdens årsmöte den 19 februari

◦

BSPA (Baltic Sea Protected Area) möte den 5 mars

◦

Trafikantföreningens Vintermöte den 11 mars kl 1800 (styrelsemöte kl 1700)

◦

Regionala Rådet den 20 mars

◦

Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte den 27 mars

◦

Trafikantföreningens Årsmöte den 24 april

◦

Trafikantföreningens Styrelsemöte den 6 maj

◦

Regionala Rådet den 8 maj

◦

Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte den 22 maj

◦

Skärgårdsbåtens dag den 11 juni

13. Övriga frågor
◦

Subvention av skärgårdstrafik SIKO har fått del av förslag till skrivelse som
Företagarna Skärgården arbetar med gällande att privata taxibåtsoperatörer
bör subventioneras i motsvarande grad som Waxholmsbolaget subventioneras.
Frågan avser om vi från SIKO vill vara med och göra en gemensam skrivelse.
Från SIKO ser vi att subventionen är kopplad till behövliga kommunikationer för
bofasta och ser inte att det är meningsfullt att driva den föreslagna frågan.

◦

Alkohollagstiftning till sjöss En förfrågan om SIKO vill ställa sig bakom en
protestskrivelse mot rådande alkohollagstiftning till sjöss har inkommit från
”aktionsgruppen båtfolket som arbetar för en översyn av den nya
sjöfyllerilagen”. Eftersom det finns väldigt olika syn på frågan hos SIKO:s
medlemmar, både för och emot, så beslöt styrelsen att vi avstår från att ta
ställning. Det finns andra frågor som är högre prioriterade för SIKO.

◦

Skrivelse om sjötrafiken Britt hade skickat ut ett utkast till skrivelse med SIKO:s
ställningstagande gällande utvecklingen av sjötrafiken. Med en smärre
justering godkändes skrivelsen. (bilägges)

◦

SIKO broschyr Nilla och Urban har ombesörjt en nytryckning av SIKO
broschyren i begränsad upplaga, så att den finns att användas vid planerade
politikermöten. Efter årsmötet blir det sannolikt aktuellt med en uppdaterad
och ny upplaga.

◦

Värmdö skärgårdsskola Stina informerade att man inte vill skicka lärare mellan
Djurö och Möja, däremot föreslås att barnen skall pendla 2 dagar i veckan fr o
m åk 6. Konstaterades att det är en märklig inställning att det är OK för barn att
pendla, men inte för vuxna lärare. Nilla föreslog att en skrivelse liknande den
för sjötrafiken, tas fram med SIKO:s inställning till skolverksamheten i
skärgården. På Möja har en arbetsgrupp bildats, som bl a kommer att åka till
Riksdagen för att uppvakta utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé. Även
Värmdös kommunalråd Monica Pettersson kommer att delta vid denna
uppvaktning.

◦

Reklamartikel Rebecka återkom till idén som tidigare diskuterats – att ta fram
en reflex med SIKO loggan. Alla stöder idén, det handlar om att få det gjort och
Urban fick i uppdrag att kolla kostnader med det tryckeri vi anlitar i övrigt.

14. Mötet avslutades.
Britt Fogelström

Justeras:

………………………
Stina Åbrandt

Bilagor:
 Ö-rapport från Utö
 skrivelse om sjötrafiken

