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Utöver styrelsemötet besökte vi bl a Möja Hembygdsmuseum, Vårdkasen och Möja
Kyrka samt gjorde en rundtur för att titta på Möjas olika byar och den stora fårgården
i Ulvik. Mötet hölls i Möja Idrottshall.
1. Mötets öppnande Pia S. öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Eftersom
det denna gång var med flera nya representanter inledde vi med en
presentation laget runt.
2. Justerare Camilla Södergren utsågs att justera protokollet.
3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes med följande tillägg under
Övrigt:
◦ SRFs jubileum
◦ utvecklingen av allemansrätten

◦ parkeringen i Boda
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Noteras kan att
föregående styrelseprotokoll har justerats via mail av Björn Sjöblom. Per
Frideen har påtalat att punkt 6 i styrelseprotokollet var missvisande vad gäller
information om Ornö Skärgårds Intresseförenings framtid. Korrekt information
är följande:
Vid Årsmötet 120316 beslöt OSIF att verka för att en ny organisation/förening etableras på Ornö och
uttryckte en förhoppning att detta skulle ske i samverkan med föreningen Ornöborna enligt de
diskussioner som förts inom den gemensamma Framtidsgruppen. Målsättningen skulle vara att skapa
en starkare och gemensam röst från Ornö skärgård gentemot påverkare och beslutsfattare i kommun,
landsting och länsstyrelse. I avvaktan på formalisering och eventuell framtida ombildning av
föreningsstrukturen på Ornö beslöts att sittande styrelse för OSIF kvarstår. Man beslöt hänskjuta
frågor rörande verksamhetsplan för 2012 samt fastställande av medlemsavgift för 2013 till förutsett Xtra årsmöte, vilket kommer att utlysas då klarhet uppnåtts rörande framtida organisationsstruktur.

I övrigt lades såväl tidigare styrelseprotokoll och AU minnesanteckningar med
godkännande till handlingarna.
5. Remisser, eventuella synpunkter på utskickat material Pia informerade om
aktuella svävarremisser. Styrelsen tillstyrkte att Pia lämnar SIKOs ”standardsvar”.
6. Information från ordförande
◦ Sjöpolisen tar tacksamt emot information om sommarens planerade
aktiviteter på öarna, där det möjligen kan vara lämpligt att polisen finns
på plats. En förteckning skickades runt där alla hade möjlighet att skriva
upp denna typ av aktiviteter. Pia förmedlar till Sjöpolisen.
◦ SIKO har fått inbjudan att delta på invigningen av Grinda Södra
Brygga den 24 maj. Urban och Britt kommer att delta.
◦ Slutredovisning från projektet Green Islands är på gång. Lars Olsson
från Ornö kommer troligen att delta.
7. Ekonomi
Urban informerade att årets bidrag har beviljats av Landstinget
(oförändrat bidrag med 450.000kr). Urban kommer att rekvirera
pengarna och därefter blir det aktuellt med utbetalning av utlägg för
resor, arvoden mm Urban kommer att göra mail-utskick.
Pia har diskuterat SIKOs ansökan om 3-årsanslag med Petri Salonen,
politisk sekreterare till skärgårdslandstingsrådet. Budskapet är tyvärr att
det är osannolikt att vi beviljas 3-årsanslag, däremot är det sannolikt att
vi fortsätter få årligt bidrag.

Pia och Urban redogjorde för hur anslaget används efter fråga från
Rebecka.
De föreningar som återstår att betala årets medlemsavgift är Ornö och
OSIF.
Urban redogjorde vidare att det av kostnadsskäl är önskvärt att övergå
från plusgiro till bankgiro. Styrelsen beslutade enligt förslaget och gav
Urban i uppdrag att verkställa. Vidare beslutades att Urban är behörig
internetanvändare för bankärenden samt att Pia och Urban tecknar
kontot.
8. Avstämning ledamöter Pia hade uppdaterat listor med namn- och
adressuppgifter på SIKOs styrelserepresentanter och suppleanter. Listorna
skickades runt för komplettering. Pia kommer att skicka ut de uppdaterade
listorna.
9. SIKOs inställning till svävartrafik Mängden ansökningar om svävartillstånd
har ökat under senaste året och föreningarna har tidigare uppmanats att
diskutera på hemmaplan vilken inställning SIKO ska inta i denna fråga. Pia har
mailat och efterfrågat dialog med Länsstyrelsen. Svaret från Länsstyrelsen var
att man är tveksam till behovet av dialog. Efter diskussion i styrelsen var vi
överens om att följande grundprinciper bör gälla:
◦ ”lika för alla” när det gäller tillståndens innehåll
◦ behörighetskrav (typ skeppare VIII) bör diskuteras för de som kör
yrkesmässigt
Pia fick i uppdrag att stå kvar vid önskemålet om dialog med Länsstyrelsen.
 I samband med diskussionen om svävartrafik kom problemet upp med hur
snabbgående båtar framförs i skärgården. Det fanns en uppfattning hos
styrelsen att kopplat till det ökande antalet snabbgående båtar störs fågellivet i
ökad omfattning och att hänsynen till natur- och djurliv likväl som till andra
båtar blivit sämre med åren. Uppdrogs åt AU att formulera en press-release i
frågan.
10. Information om BUD projektet
◦ Sune informerade om läget i BUD projektet. BUD I är i princip avslutat
och det finns positiva signaler om att BUD II kommer att beviljas medel.
Information om BUD projektet finns på SIKOs hemsida under fliken BUD.
◦ Stina berättade om Möjas förstudieprojekt för bredband. Bl a har en
mycket givande studieresa till Ålands skärgård, Brändö kommun,
genomförts. Stina uppmanade fler föreningar att göra studieresor för att

se genomförd bredbandsutbyggnad i skärgårdsmiljö. Utöver bredband
hade resan varit oerhört givande vad gäller övriga typiska
glesbygdsfrågor. För Möjas del har ett utskick till samtliga hushåll gjorts
med förfrågan om intresse för bredbandsutbyggnad. Ett
informationsmöte kommer att hållas den 17 maj på Möja.
11. SIKO;s organisation och hur vi ska arbeta i framtiden, förslag från AU Pia
presenterade ett förslag till tänkbar förnyelse för att kunna bredda
engagemanget. Efter en engagerad dialog överenskoms om följande
arbetsprocess:
◦ Pia skickar ut förslaget till förnyat arbetssätt till de lokala föreningarna –
med hjälp av AU kompletterat med frågeställningar.
◦ SIKO styrelsemöte i augusti – ny dialog med föreningars svar på
frågorna som bas. Ambitionen är att enas om ett förslag som kan
presenteras på Höstmötet, som är öppet för samtliga
skärgårdsintresserade.
◦ Förslaget till förnyelse diskuteras på Höstmötet. Särskild inbjudan
skickas till föreningar som nu står utanför SIKO, men som kan tänkas
vara intresserade. Som exempel nämndes Stavsudda-föreningen,
Landsort och Svartsörådet.
◦ Slutmålet är därefter att ett reviderat förslag ska kunna föreläggas SIKO
årsmöte.
12. Höstmöte Nilla har kollat förutsättningarna att kunna förlägga Höstmötet till den
nyöppnade konst- och konserthallen Artipelag på Hålludden, Värmdö,
lördagen den 15 september. Med planering för ett deltagande av ca 50
personer blir ekonomin rimlig och styrelsen beslutade att Höstmötet ska
planeras att genomföras enligt förslaget.
13. Kommande möten
 AU den 16 juni på Harö
 SIKO styrelse den 20 augusti
14. Övriga frågor
◦ SRFs jubileum Jubileumsmötet kommer att vara fredag 31 augusti i
stan och sedan lördag och söndag, 1 – 2 september på Rödgrund.
SIKO är ”värdförening” och Pia, Urban och Björn S kommer att engagera
sig i planeringen.

◦ Utvecklingen av allemansrätten Per F väckte frågan om utveckling av
attityder kring allemansrätten. Efter dialog där styrelsen instämde i att det
är en viktig fråga för SIKO att engagera sig i opinionsbildningen,
bestämdes att i detta skede hänföra frågan till den redan tillsatta
Strandskyddsgruppen, som ombads lämna rapport vid nästa
styrelsemöte.
◦ Parkeringen i Boda Björn C informerade att parkeringsproblemen i
Boda är på väg att lösas. Markägarna kommer att driva parkeringen.
MSIF kommer att skicka en skrivelse om önskemål om avdelade bofastplatser i likhet med vad som finns i Sollenkroka.
◦ Delgivning av diverse rapporter Följande rapporter fanns tillgängliga
vid mötet för intresserade:
▪ Värmdö översiktsplan
▪ Nacka kustprogram
▪ rapport från Svealands Kustvattenvårdsförening
▪ Naturvårdsverkets samverkansplan för värdefulla kust- och
havsområden.

15. Mötet avslutades

Britt Fogelström

Justeras:

…………………………
Camilla Södergren

