SIKO styrelsemöte, möte nr 8 år 2013

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation
protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16
december 2013
Närvarande:
Pia Södergren

SIKO (ordf)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t 15 m)

Nilla Söderqvist

Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t 30 m)

Urban Gunnarsson

SIKO (kassör)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 12t)

Britt Fogelström

SIKO (sekreterare)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t)

Alf Anderin

Blidö Frötuna skärgårdsförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t)

Björn Sjöblom

Blidö Frötuna skärgårdsförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t)

Björn Cederwall

Mellanskärgårdens Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t 30m)

Lars Olsson

Ornö Skärgårds Intresseförening

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

Per Frideen

Ornö Skärgårds Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)

Rebecka Dertell

Sandhamnsområdets Intresseförening

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

Berit Karlsson

Södra Skärgårdens Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t)

Arne Griphult

Östra Lagnö Byalag

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 55m)
Total frånvarotid för samtliga, 118 timmar o 20m

1. Mötets öppnande, Pia öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Blidö
Frötunas nyvalde ordförande Alf Anderin deltog för första gången och en
presentationsvända gjordes. Alf hälsades också särskilt välkommen!
2. Justerare, Rebecka Dertell utsågs att justera protokollet.
3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes.
4. Synpunkter på föregående protokoll 2013-11-05 Protokoll från föregående
styrelsemöte som justerats via mail av Arne Griphult lades utan erinringar till
handlingarna. Minnesanteckningarna från föregående AU-möte, som justerats
via mail av Nilla, lades även detta utan erinringar till handlingarna.

5. Ekonomi, Urban rapporterade att den ekonomiska uppföljningen visar ett
tillfredsställande läge. Alla medlemsavgifter är inbetalda och reseersättningarna
ligger något högre än förra året. Urban uppmanade alla som har önskemål om
mötes- och reseersättningar att skicka in dessa snarast, så att det kan
bokföras på rätt år.
6. Örapporter från föreningarna, max 4 minuter per förening OBS endast
mycket korta noteringar!
◦

Mellanskärgårdens Intresseförening, Björn C rapporterade att
försenat årsmöte avseende 2012 hållits i augusti, ett styrelsemöte hölls
15 december och årsmöte avseende 2013 kommer att hållas 2 februari
2014 ombord på Waxholmsbåt. Ett par nya representanter har valts in i
styrelsen och föreningen hoppas nu på ökad aktivitet. Utbyggnad av
bredband pågår på flera öar, på Svartsö kommer ett nytt vandrarhem att
öppnas och på Möja öppnar Roland Svensson museet till sommaren.

◦

Nämdö Hembygdsförening, Nilla berättade att alla sjökablar för
bredbandsutbyggnadens etapp 1 nu är lagda. Affären kommer att hålla
stängt i vinter. Årsmöte är planerat till 1 februari 2014. Novembernumret
av medlemstidningen Nämdö Nu finns tillgänglig på nätet, se exempelvis
www.skargardsbryggan.com .

◦

Blidö Frötuna skärgårdsförening, Björn rapporterade att föreningen
haft årsmöte och att Alf Anderin är vald till ny ordförande. Ny i styrelsen
är även Joel Nordstedt. I övrigt nämndes att posten blir kvar på Tjockö,
skolfrågan bevakas fortsatt och nya tjänstemän har tillträtt på
kommunen. SIKO:s gamla idé om kurs i ”skärgårdskunskap”
diskuterades och känns aktuell på nytt. Den 6 september 2014 fyller
Blidö Frötuna skärgårdsförening 50 år.

◦

Sandhamnområdets Intresseförening, Rebecka berättade att etapp 2
av hyreshusbyggnationen inletts. Sedvanlig julmarknad har även hållits.

◦

Östra Lagnö Byalag, Arne informerade att styrelsemöte hållits för en
vecka sedan. Vidare har införskaffande av hjärtstartare diskuterats. Med
tanke på geografin (avstånden) och det tidskritiska vid användandet
kommer varje by att få skaffa på egen hand.

◦

Ornö Skärgårds Intresseförening, Per berättade att föreningens
årsmöte kommer att hållas efter SIKO:s årsmöte. Framtidsgruppen har
möte i januari. Aktiviteter pågår gällande såväl bredband som
avloppsfrågor. Kommunen kommer att ta ansvar för
gemensamhetsanläggning för avlopp.

◦

Södra Skärgårdens Intresseförening, Berit som även skickat ut
skriftlig rapport (bifogas) nämnde bl a att SSIF har startat ett projekt
”Partnerskap för att utveckla byggutbildningar i skärgårdens
kulturmiljöer” i samarbete med Fredrika Bremergymnasiet i Handen och
Skärgårdsstiftelsen.

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)
◦

RUFS konferens på Södertörns Högskola, Per F påpekade att det
som verkligen saknas är en helhetssyn på skärgårdsfrågor. Skärgården
nämns bara väldigt begränsat i RUFS. Gustav Hemming kommer att
kalla till möte i frågan. Det är viktigt att få med ”möjligheter att bo och
verka....” i skärgården som en generell ansats.

◦

Trafikantföreningen, Björn C har deltagit på möte, rapport bilägges.
Föreningen har tappat i medlemsantal och kommer att annonsera i
lokala tidningar / blad.

◦

SRF, Björn S rapporterade från SRF:s representantskapsmöte. Bl a
hade bredband, Green Island och Smilegov (energiprojekt) avhandlats.

◦

Regionala Rådet, Lasse O har skickat ut en sammanfattning av vad
som sas gällande arbete under vatten. I övrigt hänvisas till
mötesanteckningar.

◦

Valberedning för UROSS LAG-grupp, Pia rapporterade från
telefonmöte med gruppen.

8. Remisser
◦

RUFS-remissen, Per F kommer att ta fram förslag till remissvar. (se
även punkten ovan)

◦

Strandskydd i Norrtälje kommun (utskickad av Länsstyrelsen), Arne
kommer att besvara remissen efter samråd med Blidö Frötuna.

9. Frågor till AU:s planerade möten med KD samt övriga politiska partier i
Landstinget , Pia berättade att efter KD:s utspel i media om att Ö-korten är
överdrivet subventionerade mm har SIKO och Företagarna Skärgården
samarbetat för att få tillstånd ett gemensamt möte med KD och få en möjlighet
att ha en dialog om KD:s syn på skärgårdens villkor och utveckling. Med
anledning av att det är valår 2014 kommer SIKO även att boka tider med
samtliga politiska partier för motsvarande dialoger. Nanna Wikholm, S, har
redan hört av sig och vill boka tid med SIKO. SRF planerar ta fram ett
frågeformulär att använda för den här typen av dialoger. Avsikten är att även
SIKO tar fram frågor och synpunkter på dessa kan lämnas till Pia.
10. Skärgårdspolitiska programmet – synpunkter till Pia som ska intervjuas
20/12 Pia gick igenom de frågor hon kommer att få vid intervjun och synpunkter
lämnades på viktiga punkter att få med i svaren.
11. ”Blåljusgrupp”, inventering av räddningsfunktioner i skärgården. Något
för SIKO? SRF har startat en ”Blåljusgrupp” (ambulans, brand och polis) för att
kartlägga hur det ser ut på olika håll i våra skärgårdar. Uppdrogs åt Björn S att
vara sammanhållande för SIKO:s del.

12. Ev ungdomsprojekt i samarbete med SRF och SURF. Önskemål finns att
SIKO driver vidare något ungdomsprojekt, som en slags fortsättning på Young
Voices. Pia har haft trevare ute för att hitta tänkbar projektledare. Frågan är
viktig, men överenskoms att den får vila tills efter årsmötet. Tills vidare finns ett
par konkreta önskemål från ungdomarna:
◦

lära sig köra båt (särskilt för tjejer)

◦

”starta eget” kurs riktad till ungdomar

Bra om föreningarna diskuterar dessa frågor på hemmaplan, så får vi se om
förutsättningar finns att ordna detta på samma sätt som SIKO för ett par år sedan
ordnade fyrhjulingskurs riktad till ungdomar.
13. Infofolder – uppdatering, Nilla kommer att göra uppdateringar av nuvarande
folder (kontaktuppgifter etc) då vi vill ha foldrar i samband med planerade
politikermöten. En omarbetad info-folder kan sedan tas fram efter årsmötet.
14. Inbjudningar (samverkansmöte BSPA - Stora Nassa - Svenska Högarna)
Länsstyrelsen har bjudit in till BSPA möte den 5 mars gällande skärgårdarna
Stora Nassa, Lilla Nassa, Ormskär, Gillöga och Svenska Högarna, vilka
tillsammans utgör BSPA-området (Baltic Sea Protected Area). Alf A deltar för
Skärgårdsstiftelsen samt för boende på Svenska Högarna och Britt deltar för
SIKO.
15. Årsmöte 15-16/2 2014 på Landsort. Kallelse, verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan
◦

Urban har ordning på de praktiska arrangemangen, 40 platser är
bokade.

◦

Nilla tar fram årsmötesfolder.

◦

Britt tar fram förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
till nästa styrelsemöte. Förra årets verksamhetsberättelse (som ett
påbörjat utkast för årets) skickas ut. OBS alla som deltagit på möten
för SIKO:s räkning ombeds maila info till Britt med uppgift om mötets
syfte och vad som uppnåtts mm Detta för att Landstinget efterfrågat
en mer detaljerad och konkret verksamhetsberättelse.

◦

Tema för årsmötet är infrastruktur i skärgården samt även
studiebesök på plats.

16. Kommande möten
 Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte 19 december
 AU 13 januari 2014
 SIKO styrelse 20 januari 2014 i Waxholmsbolagets / SL:s lokaler på
Lindhagensgatan.

17. Övriga frågor
◦

Trafikantföreningen, Britt informerade att Trafikantföreningen tagit
kontakt för fortsatt samarbete gällande Nord-sydliga linjen och Ökortet mm, styrelsen är positiva till samarbete med
Trafikantföreningen och Britt fick i uppdrag att ta kontakt.

18. Mötet avslutades och vid önskade varandra God Jul och Gott Nytt År!

Britt Fogelström
Justeras:

………………………
Rebecka Dertell

Bilagor:
 Ö-rapport från SSIF
 rapport från möte med Trafikantföreningen

