SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2013

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation
protokoll från styrelsemöte på Furusunds Wärdshus
den 25 maj 2013
Närvarande:
Pia Södergren

SIKO (ordf)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 12t 30m)

Nilla Söderqvist

Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 39t 5 m)

Urban Gunnarsson

SIKO (kassör)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)

Britt Fogelström

SIKO (sekreterare)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t)

Björn Sjöblom

Blidö Frötuna skärgårdsförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 6t)

Rebecca Dertell

Sandhamnsområdets Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t 30m)

Berit Karlsson

Södra Skärgårdens Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 45m)

Jan-Evert Jäderlund

Föreningen Rindöborna

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t)
Total frånvarotid för samtliga, 106 timmar och 50 minuter

1. Mötets öppnande Pia S. öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Justerare Rebecca Dertell utsågs att justera protokollet.
3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes med några tillägg under

punkten Övriga frågor:
◦ valberedningsarbetet inom SIKO
◦ SIKO reklamartikel
◦ SRF färjegrupp
4. Genomgång av föregående protokoll, Styrelse och AU Protokoll från

föregående styrelsemöte som justerats via mail av Björn Cederwall lades utan
erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från de två föregående AUmötena, 16 april och 13 maj, som justerats via mail, lades även dessa utan
erinringar till handlingarna.

5. Ekonomi, inkl beslut om budget och arvoden Urban informerade om att

SIKO:s anslag nu är utbetalt från Landstinget. Då anslaget är ”prutat” i
förhållande till ansökan hade Urban tagit fram förslag till en reviderad budget,
som föredrogs. Styrelsen beslutade godkänna den reviderade budgeten. Vidare
presenterade Urban ett dokument med föreslagna regler för mötesersättning
och reseersättning (samma principer som tidigare gällt). Styrelsen beslutade
godkänna reglerna för mötesersättning och reseersättning. Bilagor, reviderad
budget samt regler för mötes- och reseersättning.
6. SIKO:s verksamhetsplan, prioriteringar Pia informerade att AU diskuterat

verksamhetsplanen på tidigare AU möte. Viktigt att stämma av att inte något
prioriterat område från verksamhetsplanen blivit bortglömt. Vidare är förslaget
från AU att fördela arbetet och ansvaret för olika prioriterade områden.
Styrelsen tyckte det var ett bra förslag och sammanhållande för de prioriterade
frågorna utsågs enligt följande:
◦ bredband - Pia
◦ ungdomsfrågor – någon med kontakter med skolvärlden tillfrågas
(Gabriella från Gräskö, Ulf W från Möja, ….......)
◦ kommunikation/sjötrafik - Britt
◦ strandskydd - Arne
◦ miljö / VA – Lars O
◦ förberedelse för SIKO:s nya organisation – gemensamt

ordförande+Valberedningen+styrelsen
7. Rapporter från föreningarna (mycket korta noteringar i protokollet, info

kommer även i skriftliga Ö-rapporter från respektive förening).
◦ Rindöborna Jejje berättade att Urban Lisinski är ny ordförande. Vidare

diskuteras jourtjänsten för färjan Lagnö – Tynningö och framförallt
konsekvenserna av detta för Rindö-färjan. Kommunalt Skärgårdsråd
kommer att hållas den 4 juni.
◦ Södra Skärgårdens Intresseförening Berit informerade om följande

aktuella frågor: (skriftlig rapport bilagd)
▪ EU projekt om enskilda avloppsfrågor
▪ seminarier om Dalarös utvecklingen
▪ Huvudskär
▪ kommunikationer
▪ SSIF:s 50-årsjubileum

◦ Runmarö (insänd information)
1. Parkeringen i Styrsvik intill affären är nu godkänd igen och inte överklagad. Enligt
kommunen ska de börja jobbet nu i vår, ”när tjälen gått ur marken”. Är det nån som sett
nåt? Ulla L fortsätter sitt jagande på kommunen. Vi kan erbjuda oss att fälla träd om det
skulle vara till någon nytta.
2. Bredbandsgruppen med Caroline Runsten i spetsen jobbar hårt med försöken att
anlägga ett fibernät för bredband på Runmarö. Målet är att snabbt få bidrag från
länsstyrelsen så att vi kan lägga ned våra fibrer tillsammans med Vattenfall som i
sommar/höst ska gräva ned elkablar. Ansökan om bidrag är inlämnad till länsstyrelsen
som återkommer med besked före sommaren.
3. I kanalen ligger fortfarande en sten som kan ställa till med besvär för vissa båtar vid
möten i lågvatten. Ulla L och Lennart har varit kontakt med Skånsjö och Kempe om
borttagande. Ingenting har hänt så Lennart återupptar kontakten. Vi behöver också
borra i vissa stenar för att sätta fast dubbar. Lennart tar kontakt med Mattis. Lennart
jobbar också vidare med att försöka få upp en spegel i kanalkröken och en avbärare vid
bron. Bron som för övrigt börjar bli till åren bör kanske underhållas. Ulla L har lämnat
över det uppdraget till storöborna.
4. Bryggan i Styrsvik är inspekterad av Trafikverket. De ska åtgärda den, men allt i
sinom tid. De har en egen tidtabell som tydligen inte går att rucka på.

◦ Blidö Frötuna Björn S informerade att föreningen deltagit i Expo

Roslagen och där värvat ca 20 nya medlemmar – mycket positivt! Nytt
medlemsblad är på gång. Svåra frågor är skolor och trafik. Oron kring
utvecklingen för skolorna finns kvar och planerad utbyggnad av Östernäs
har blivit förhindrad genom ett dåligt skött överklagningsärende. Björn
tog på sig att tala med Gabriella och be henne att som representant för
SIKO driva på i frågorna.
◦ Utö Pia rapporterade enligt det nummer av Utö tidningen hon fått.

Aktuella frågor är bl a enskilda avlopp samt problem med militären.
◦ Mellanskärgården Britt berättade att årsmöte kommer att hållas på

Finnhamn den 17 augusti.
◦ Sandhamnsområdets Intresseförening Rebecca informerade att

bostadsbyggnadsprojektets etapp 2A snart är klar och att inflyttning sker
i sommar. Även ombyggnaderna i hamnområdet börjar bli klara. Tre
barn kommer att flytta från ön och kvar i förskolan blir som det ser ut nu
endast två barn.
◦ Nämdö Nilla informerade om att

▪
▪
▪
▪
▪

kommunantikvarien skall besöka Nämdö
hjärtstartare är införskaffad
ny musikanläggning har köpts till Hembygdsgården
nya minigolfbanor
nya rutiner för föreningens protokoll – protokollen skickas inte ut,
istället görs en sammanfattning som delges via en mail-lista

8. 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)
◦ Rindöbornas årsmöte Pia informerade om att hon deltagit på

Rindöbornas årsmöte och att hon berättat om hur SIKO och SRF
arbetar.
◦ Styrgrupp BUD Pia har deltagit på BUD projektets styrgruppsmöte.

Projektet pågår som planerat med viss förskjutning i tiden jämfört med
ursprunglig plan beroende på beslutstidpunkter för tilldelning av medel.
◦ Hearing strukturfonder, Pia har deltagit och rapporterade att mötet

handlade om den kommande programperioden. Från Länsstyrelsen ville
man få synpunkter på vad som varit bra och vad man vill ha med.
◦ Årsstämma UROSS Pia har deltagit, nuvarande period förlängs, Sune F

har valts till ny ordförande.
◦ Nordiska Ministerrådets konferens i Mariehamn Pia, Nilla och Urban

har deltagit. Fokus var på ungdomsfrågor.
◦ Kustvattenvårdförbundets årsstämma, Nilla har deltagit och rapport

kommer
◦ Trafikantföreningens årsstämma och jubileum, Pia, Jejje och Björn

har deltagit. Det var ett givande möte. Pia hade möjlighet att sitta
tillsammans med Stella Fare och Yvonne Blombäck, som båda sitter i
Landstingets Trafiknämnd samt även med Gustav Andersson, såväl
under mötet som jubileumsmiddagen. Det hade varit intressanta
diskussioner om sjötrafiken och Pia berättade att hon uppfattade att alla
var bra insatta i frågan.
◦ Öppen Skärgårds årsmöte Nilla har deltagit, bl a hade ordförande

kommenterat samarbetet med SIKO i positiva ordalag.
◦ AMF 1, Britt, Charlotte och Kåre har deltagit. Se vidare under nästa

punkt.
◦ Regionala Rådet Pia, Nilla och Arne G deltog från SIKO. Fokus var på

strandskyddsfrågan och Arne G gjorde en mycket uppskattad
presentation. Frågan kommer att tas upp även framöver. Vidare hade
Kåre Hagman passat på att informera om hur stor del av fiskbeståndet
som beräknas ätas upp av skarv och säl.
9. Information från ordförande
I samband med denna punkt kom även frågan om korrekt sätt att skriva
genitivform för SIKO upp. Beslutades att vi fortsättningsvis skriver
SIKO:s.
◦ Bilbesiktning Pia hade haft kontakter med OPUS Bilprovning och

berättade bl a att det planeras för besiktning på öarna även i år.
Framtiden är något osäker då bl a bilarna måste kunna lyftas helt i

samband med besiktningen (fungerar i dagsläget inte på alla öar).
Dessutom kommer den administrativa avgiften för att ställa om
besiktningsperiod att höjas från 600kr till 2600kr. AU :s förslag är att
SIKO:s bilbesiktningsgrupp skall aktiveras, vilket styrelsen beslutade. Pia
tar kontakt med Ulla Larsson.
◦ Skrivelse till UROSS Pia hade skickat ut förslag till skrivelse till UROSS.

I samband med en ny programperiod kommer troligen leaderområdenas
indelning att diskuteras. SIKO vill framföra vikten av att det även i
fortsättningen bildas ett leaderområde där hela Stockholms skärgård
ingår. Styrelsen tyckte det var en bra skrivelse, som skall tillställas
Leader UROSS, LAG-gruppen.
◦ AMF1 skärgårdsråd Informationen är sig ganska lik på dessa möten.

Från organisationerna framför vi att det är önskvärt med hänsyn till djurliv
(och även till människor) i samband med att militära övningar genomförs.
Svaren visar alltid förståelse för våra synpunkter och löften ges om att
exempelvis inte öva när fågellivet är som känsligast etc Det är då
märkligt att en större övning uppenbarligen var planerad till
Valborgshelgen, då det kördes stridsbåt i full fart i mellanskärgården och
även genomfördes skjutningar, som fick öarna att vibrera.
Styrelsen tyckte att frågan bör tas upp med AMF1 och Jejje erbjöd sig att
diskutera detta vid ett möte han kommer att ha med AMF1:s chef.
Beroende på resultatet av diskussionen kan det även bli aktuellt med en
skrivelse från SIKO.
◦ Informationsbroschyr för SIKO Det är dags att trycka ny upplaga av

SIKO broschyren och i samband med detta göra en uppdatering /
uppfräschning. Björn och Nilla kommer att arbeta vidare med detta med
målet att ny broschyr skall finnas klar att dela ut på höstmötet. OBS
kontakta Björn eller Nilla om ni har bilder att bidra med! Vidare beslutade
styrelsen att kontaktuppgifter till ordinarie styrelseledamöter tas med i
broschyren – om någon har några invändningar för egen del – meddela
”broschyrmakarna”.
10. Remisser
◦ Svävare m fl remisser Pia hade gjort en sammanställning över

samtliga remisser som varit aktuella, bifogas protokollet
◦ Samråd vattenförvaltning Lasse O har lämnat SIKO:s svar på denna

remiss
◦ Strandskydd Arne G har lämnat SIKO:s svar på denna remiss

Styrelsen godkände de lämnade remissvaren och var tacksamma för de
utomordentliga arbetsinsatser som Lasse och Arne gjort.
11. Höstmötet Höstmötet är planerat till lördagen 21 september. AU:s förslag är

att temat blir ungdomsfrågor och att vi om möjligt ber att Sandra Löfgren från
Skärgårdsstiftelsens projekt Young Voices medverkar. Möjligen kan vi då lägga

upp mötet som en båtresa till någon av Stiftelsens öar och titta på de Mullestigar, lekplatser etc som ställts i ordning för barn och ungdom. Styrelsen
uppdrog åt AU att arbeta vidare med denna inriktning.
12. Sjötrafikupphandlingen Läget är fortfarande oroande och oklart. Positivt är att

Gustav Andersson tar vår oro på allvar och bl a har träffat SIKO och övriga
organisationer under sammanlagt en hel dag för att konkret få ett grepp på de
försämringar vi oroar oss för. En viktig faktor är att avtalet innebär en låsning för
upp till 15 år framåt i tiden. Pia fick i uppdrag att kolla upp den exakta
beslutsgången.
13. Kommande möten Nästa styrelsemöte är den 27 augusti, förslagsvis i

Sjöpolisens lokaler i Nacka. Pia har efter mötet fått bekräftat att vi är välkomna
till Sjöpolisen för möte kl 17 den 27 augusti.
Övriga kommande möten:
◦ Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte 30 maj
◦ Extra AU möte 5 juni kl 10, träff med Sandra Löfgren
◦ AU 13 juni, hos Britt på Möja (fr Sollenkroka kl 11, åter från Möja kl 16)
◦ SIKO Styrelsemöte juni/juli endast vid behov

◦ Skärgårdssamarbetes exekutivkommitté 18 juni, Länsstyrelsen
◦ AU 20 augusti, telefonmöte kl 19
◦ SIKO styrelsemöte 27 augusti, Sjöpolisen i Nacka
◦ AU 3 september, möte med Shewen
◦ Regionala skärgårdsrådet 19 september kl 10-12.30, Landstinget
◦ Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte 19 september
◦ SIKO höstmöte 21 september
◦ Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte 10 oktober
◦ AU 22 oktober, fysiskt möte ca kl 11
◦ SIKO styrelsemöte 5 november

◦ AU 26 november, telefonmöte
◦ Regionala skärgårdsrådet 5 december kl 10-12.30, Landstinget
◦ SIKO styrelsemöte 16 december, efteråt den traditionella jullunchen

◦ Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte 19 december
◦ AU 13 januari 2014

14. Övriga frågor
▪ valberedningsarbetet inom SIKO Pia presenterade det

nuvarande läget beträffande nya stadgar och därmed ny
organisation för SIKO. Frågan är enligt vilka stadgar
valberedningsarbetet ska bedrivas – de nu gällande eller enligt de
som kommande årsmöte kan besluta om. Är målet att (förutsatt att
beslut tas om nya stadgar) få tillstånd nytt arbetssätt redan 2014
eller blir 2014 ett ”övergångsår” med en styrelserepresentation
enligt nuvarande stadgar (representanter från samtliga
medlemsföreningar)? Valberedningen har meddelat att man
kommer att påbörja sitt arbete efter sommaren.
▪ SIKO reklamartikel Vi har tidigare diskuterat behovet av någon

enklare reklamartikel. Rebecca visade ett trevligt och bra böjligt
reflexband, som styrelsen tycker vi ska gå vidare med. Kom gärna
med förslag till bra text, i stil med ”SIKO – får skärgårdsborna att
synas”.
▪ SRF färjegrupp Björn informerade om att SRF:s färjegrupp

kommer att ha möte den 29 maj i Skärgårdsstiftelsens lokaler och
att SIKO är värd för detta möte.
15. Mötet avslutades. Vi tackade Urban för trevlig guidning i Furusund.

Britt Fogelström

Justeras:
………………………
Rebecca Dertell

Bilagor:
 reviderad budget
 regler för mötes- och reseersättning
 Ö-rapport SSIF
 svävarremisser (eget dokument)

Bilaga
Beslutsunderlag för reviderad budget samt mötesarvoden och reseersättningar
Utdrag ur AU-protokoll nr 4, 16 april 2013:
Landstinget har tagit beslut om att SIKO får 450 tkr i verksamhetsbidrag för 2013,
alltså ingen höjning av bidraget enligt ansökan. Budgeten revideras av kassören och
beslutas på kommande styrelsemöte.
Reviderad budget

SIKO
Bokslut 2012
rev. 13-05-12
Intäkter
SLL
Medlemsavgifter
Summa intäkter
Kostnader
Lönekostnader:
Arvoden AU
Mötesarvoden
Soc. avg.
305 790
Projekt
Studieresa till
bohuslän
Arkivering
Övrigt
Resor
Möten
Adm. kostnader
Avgifter andra
föreningar
Summa kostnader
totalt
Resultat

Budget 2013
450 000
15 000
465 000
165 000
68 600
72 190
5 347
16 780
33 055
88 430
11 928
3 450
464 780
220

Norrtälje den 13-05-14
Urban Gunnarsson, kassör

Intäkter
SLL
Medlemsavgifter
Summa intäkter
Kostnader
Lönekostnader:
Arvoden AU
Mötesarvoden
Soc. avg.
314 000
Projekt
Arkivering
Utbildning
Övrigt
Resor
Möten
Adm. kostnader
Avgifter andra
föreningar
Summa kostnader
totalt:
Resultat

450 000
18 000
468 000
165 000
75 000
74 000
4 500
10 000
35 000
90 000
11 000
3 500
468 000
0

