SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation
protokoll från styrelsemöte på Vaxholms Hortel den 12
februari 2012
Närvarande:
Pia Södergren
Barbro Nordstedt
Urban Gunnarsson
Britt Fogelström
Björn Sjöblom
Björn Cederwall
Anna Lundin
Erik Westerlund
Berit Karlsson
Jan-Evert Jäderlund

SIKO (ordf)
Blidö-Frötuna skärgårdsförening
SIKO (kassör)
SIKO (sekreterare)
Blidö Frötuna skärgårdsförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Arholma Skärgårdsförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Föreningen Rindöborna

1. Mötets öppnande Pia S. öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Ordförande Pia Södergren utsågs till ordförande
3. Sekreterare Britt Fogelström utsågs till sekreterare.
4. Justerare Björn Cederwall och Erik Westerlund utsågs att justera protokollet.
5. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes med följande förtydliganden
och tillägg under Övrigt:
1. möte med Projekt Skärgårdsstrategin, Erika Rosander
2. val av representanter till ”förberedande möte” inför Regionala Rådet
3. svar på Sjötrafikens RFI (request for information)
4. information Young Voices
5. inbjudan att träffa nya landshövdingen
6. Haninge vattenplan
7. SIKO resa till Bohuslän
8. motion om strandskydd

9. motorsågsutbildning
6. SIKO:s arbetsutskott I SIKOs arbetsutskott ingår:


Pia Södergren, ordförande



Gunilla Söderqvist, v.ordf



Britt Fogelström, sekreterare



Urban Gunnarsson, kassör
Beslutades att ytterligare personer adjungeras för
speciella frågor vid behov.

7. Fastställande av förslag på mötestider för året
Följande styrelsemöten har planerats och fastställdes:
 tisdag 27 mars
 lördag 12 maj (möte på ö)
 måndag 20 augusti (innebär ändring mot förslag som funnits
tidigare)
 lördag 15 – söndag 16 september SIKO HÖSTMÖTE
 onsdag 12 december
Mötena kommer att förläggas dagtid.
8. Övriga frågor
1. möte med Projekt Skärgårdsstrategin, Erika Rosander I projektet har SIKO
och Företagarna Skärgård haft en gemensam representant,Britt-Marie
Ahnell från Utö. Projektledaren Erika Rosander vill nu ha ett möte med fler
representanter. Efter dialog kom vi fram till att Pia först tar fram vilket datum
som är aktuellt för mötet och att vi därefter utser tre representanter för SIKO
samt erbjuder Företagarna Skärgård tre platser.
2. val av representanter till ”förberedande möte” inför Regionala Rådet
Styrelsen utsåg ordförande och vice ordförande, Pia och Nilla.
3. svar på Sjötrafikens RFI (request for information) SIKOs svar är nu klart
efter några mindre justeringar. Pia skickar in svaret samt till föreningarna,
som har möjlighet att komplettera med lokala synpunkter och skicka in från
respektive förening.
4. inbjudan att träffa nya landshövdingen SIKOs ordförande är inbjuden att
träffa nya landshövdingen Chris Heister den 14 mars, Pia kommer att delta.
5. information Young Voices Projektledaren för Skärgårdsstiftelsens projekt
Young Voices, Sandra Lövgren, vill träffa SIKO representanter. Styrelsen

utsåg Pia, Anna och Stina Wikström till representanter. Datum är ännu inte
fastställt.
6. Haninge vattenplan Remissen är överlämnad till den lokala föreningen att
svara på.
7. SIKO resa till Bohuslän Urban redogjorde för planeringen och delade ut
inbjudan (finns på SIKOs hemsida). Vi överenskom följande:
 resan är öppen för alla, men vid platsbrist prioritet så att alla föreningar
kan få med representanter.
 Gustav A. Får betala 1000:- (med endast del av tiden). Samtliga
kostnader täcks av deltagaravgifter, förutom att SIKO sponsrar
bussresan med 15.000:-.
 alla uppmanades att anslå inbjudan på öarna!
Pia tackade Björn och Urban för bra jobb.
8. motion om strandskydd En grupp bestående av Arne, Björn C. Och Britt
utsågs att arbeta med strandskyddsfrågan.
9. Motorsågsutbildning Anna hade uppfattat att nya regler om användande av
motorsåg i samband med kommersiella uppdrag är på gång, att en
certifiering eventuellt kommer att krävas. Om så är fallet kanske
certifieringsutbildning är något SIKO kan överväga att driva, kanske i
samarbete med Företagarna Skärgård?! Pia kollar vad som gäller (bl a via
Skärgårdsstiftelsen), så tar vi upp frågan på nytt.
Erik W påpekade att även försäkringsfrågan vid den här typen av arbeten
behöver klarställas.
9. Nästa styrelsemöte är tisdag 27 mars.
10. Mötet avslutades.

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………………………………………………………………….

Björn Cederwall

Erik Westerlund

