SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Postmuseum den 12
december 2012
Närvarande:
Pia Södergren
Urban Gunnarsson
Britt Fogelström
Gunilla Söderqvist
Berit Karlsson
Björn Sjöblom
Göran Hedberg
Anna Lundin
Per Frideen
Lars Olsson
Jan-Evert Jäderlund
Rickard Gille

SIKO (ordf)
SIKO (kassör)
SIKO (sekreterare)
Nämdö Hembygdsförening (v. Ordf)
Södra Skärgårdens Intresseföreningar
Blidö Frötuna skärgårdsförening
Blidö Frötuna skärgårdsförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Ornö Skärgårds Intresseförening
Ornö Skärgårds Intresseförening
Föreningen Rindöborna
Föreningen Rindöborna

Total frånvarotid för samtliga, 100 timmar och 55 minuter

1. Mötets öppnande Pia S. öppnade mötet och hälsade alla, och alldeles särskilt
Göran Hedberg, som ny representant för Blidö Frötuna, välkomna. Nilla övertog
enligt Pias önskemål rollen som ordförande för dagens möte.
2. Justerare Björn Sjöblom utsågs att justera protokollet.
3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes. Till punkten Övrigt anmäldes
dels godstransporter till Ornö dels rapport från Skärgårdsstiftelsens senaste
möte. P gr a pressat tidsschema flyttades ”SIKO framtida organisation” och
”Årsmöte, slutplanering” upp på dagordningen för att säkerställa att tillräckligt
med tid skulle finnas för dessa punkter.
4. SIKO framtida organisation Förslaget till nya stadgar har varit diskuterat vid
tidigare möten samt även utskickat. Pia presenterade det utskickade förslaget
paragraf för paragraf. Utöver en del preciseringar och ändrade formuleringar,
beslutade styrelsen att ett bearbetat förslag tas fram, som när det gäller
principfrågorna innebär:

◦ Föreningar med även fritidsboende som fullvärdiga medlemmar är
välkomna i SIKO och röstetalen skall vara lika för alla
medlemsföreningar.
◦ Valbara till styrelsen är mantalsskrivna och/eller fast boende
skärgårdsbor.
◦ Endast föreningar som vill ”verka för den bofasta kust- och
skärgårdsbefolkningens möjligheter att leva kvar i sin hembygd
under tidsenliga förhållanden” kan söka medlemskap i SIKO.
AU fick i uppdrag att genomföra de överenskomna ändringarna i
förslaget till nya stadgar. Det reviderade förslaget kommer att skickas ut
till föreningarna snarast och ”sista chansen” innan årsmötet till ytterligare
synpunkter blir vid extrainsatt styrelsemöte den 28 januari.
5. Presentation av projektet Young Vocies, Sandra Lövgren från
Skärgårdsstiftelsen Sandra berättade om det EU projekt som Stiftelsen driver
tillsammans med Ålands SKUNK-projekt (skärgårdens unga). Målgruppen är
12- till 18-åringar och uppgiften är att kartlägga deras önskemål, för att trivas
ännu bättre med att växa upp i skärgården. Högst på önskelistan står
förbättrade kommunikationer (inte minst mellan öar) samt möjligheter att lära
känna fler skärgårdsungdomar. Projektet pågår t o m 2013 och Sandra tar
gärna emot tips om ytterligare skolor att kontakta mm,
sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se Britt skickar även kontaktuppgifter för
SIKOs styrelse till Sandra, som då delger sin presentation elektroniskt till oss.
6. Årsmöte, slutplanering Lokaler för årsmötet är bokat på Djurönäset den 16 till
17 februari. Studiebesök är även bokat på Kustbevakningens Djuröbas.
7. Genomgång av föregående protokoll, styrelse och AU Inga frågor fanns
beträffande tidigare minnesanteckningar och protokoll, varför dessa lades till
handlingarna. Noteras kan att föregående styrelseprotokoll har justerats via
mail av Pia Södergren.
8. Ekonomi Urban informerade att ekonomin är i sin ordning. Reseräkningar och
krav på mötesersättningar skall vara Urban tillhanda senast 31 december. I
anknytning till ekonomifrågorna tog Björn upp frågan om SIKO var intresserade
av att ta del av den väggalmanacka för 2014, som SRF planerar att trycka
(produktionskostnad 25kr/st). Styrelsen var positiva till detta – det innebär även
att SIKO får bidra med 1 av 14 bilder, som behövs till almanackan (en bild från
varje förening).
9. Information från ordförande, remisser, inbjudningar mm
◦ Lantbruksuniversitetet anordnar en kurs i Lokal utveckling (information
är utskickad). Kostnaden är 1000kr och det är positivt om två deltagare
kommer från samma område. SIKO beslutade att Pia (som är
intresserad) och ytterligare en person från SIKO, får delta på SIKOs
bekostnad. Föreningarna uppmanades att komma med förslag till
ytterligare deltagare.

◦ Pia informerade att AU beslutat att SIKO lämnat en mindre gåva som
avtackning till avgående oppositions-kommunalrådet i Värmdö, Lars
Bryntesson. Styrelsen tillstyrkte detta i efterhand.
◦ En inbjudan till SRF skolnätverk är utskickad – alla uppmanades att
bidra till spridning av denna inbjudan. Primär målgrupp är lärare.
◦ Nilla informerade om tidningen Landsbygd i Centrum. Nilla gör ett
utskick där det framgår hur man anmäler sig till gratis prenumeration.
◦ Bredbandskurser Det finns nu möjlighet att anmäla sig till kurser om
bredbandsutbyggnad. Pia och Sune har tidigare deltagit – kursen
rekommenderas varmt.
◦ Pia kommer att skicka ut en rapport om möten, som varit.
(sammanträdestiden räckte inte till muntliga rapporter under mötet)
◦ Remiss om Furusundsleden (stranderosion) överlämnades till Blidö
Frötuna för besvarande.

10. Kommande möten, förslag från au om ett extra styrelsemöte innan
årsmötet, den 28 januari mellan kl 10-14
◦ Möte med SL om skärgårdstrafiken 14 december
◦ AU 21 januari
◦ UROSS valberedning 22 januari 2013
◦ SIKO styrelsemöte 28 januari kl 10 – 14 (Styrelsen beslutade enligt
Aus förslag att detta extra möte planeras in)
◦ BOKA ÄVEN IN SIKO årsmöte 16 till 17 februari 2013!

11. Övriga frågor
 Godstransporter till Ornö Lars Olsson berättade att godstransporter till
Ornö inte längre körs när vinterturlistan börjat gälla. Problemet är framförallt
lastbilstransporten till Dalarö. Britt fick i uppdrag att ta upp frågan i samband
med möte om Sjötrafikupphandlingen den 14 december.
 Rapport från Skärgårdsstiftelsens senaste möte. Anna rapporterade från
styrelsemöte med Skärgårdsstiftelsen. SIKO kommer även fortsättningsvis
att ha två adjungerade platser. Nytt är att föreningar ska kunna vara
”Skärgårdsstiftelsens Vänner”, en form av sponsring av Stiftelsens
verksamhet.
12. Mötet avslutades

Britt Fogelström

Justeras:

…………………………
Björn Sjöblom

