SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2013

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation
protokoll från styrelsemöte på Djurönäset den 17
februari 2013
Närvarande:
Pia Södergren
Nilla Söderqvist
Urban Gunnarsson
Britt Fogelström
Björn Sjöblom
Björn Cederwall
Per Frideen
Lars Olsson
Catharina Almlöf
Ulla Larsson
Berit Karlsson
Jan-Evert Jäderlund

SIKO (ordf)
Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)
SIKO (kassör)
SIKO (sekreterare)
Blidö Frötuna skärgårdsförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Ornö skärgårds Intresseförening
Ornö skärgårds Intresseförening
Sandhamnsområdets Intresseförening
Runmarö Intresseförening
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 Ulla Larsson utsågs att justera protokollet.
5. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes. Mötet hölls i omedelbar
anslutning till konstituerande styrelsemöte (se särskilt protokoll).
6. Fastställande av förslag på mötestider för året
Följande styrelsemöten har planerats och fastställdes:
◦ styrelsemöte 21 mars
◦ styrelsemöte 25 maj (om möjligt hos någon lokal förening)
◦ styrelsemöte 27 augusti
◦ SIKO höstmöte 21 september
◦ styrelsemöte 5 november
◦ styrelsemöte 16 december

7. Övriga frågor
◦ Remisser Remisser
▪ En remiss rörande komplettering av Trafikförsörjningsprogrammet
har inkommit och skall besvaras till 2 april – beslutades att Björn
Cederwall arbetar med remissen och avlägger rapport på kommande
styrelsemöte den 21 mars.
▪ Remisser om utökat strandskydd i Södertälje och Värmdö
kommuner har inkommit och skall besvaras till 6 maj – beslutades att
Pia försöker få fram fler ex av remissen för spridning i styrelsen. Ett
alternativ är även att kontakta handläggaren Anna Dominokovic på 08
7854353 och efterfråga remissen (skall bl a vara skickad till berörda
markägare). Remissen diskuteras sedan vidare på kommande
styrelsemöte den 21 mars.
▪ Beslut om avslag har fattats i remissärende rörande fartbegränsning i
Herrviken.
▪ Beslut om tillstyrkan har fattats i remissärende rörande svävartillstånd
i Hårsfjärden för Cederberg.
▪ Beslut om tillstyrkan har fattats i remissärende rörande svävartillstånd
till Utö för boende på Vitsgarn. SIKO har tidigare tillstyrkt denna
remiss.

◦ Inbjudningar och möten
▪ Inbjudan Nordiska Skärgårdssamarbetet, 15 april i Mariehamn –
tema barn- och ungdomsfrågor. AU har föreslagit att SIKO skickar två
representanter, beslutades att Catharina Almlöf från Sandhamn ser om
hon har möjlighet att delta samt försöker värva ytterligare en deltagare.
▪ Inbjudan, 7 mars anordnar Vattenmyndigheten tillsammans med
Länsstyrelsen i Stockholms län samrådsmöten på Piperska muren.
Beslutades att Lars Olsson deltar.
▪ Inbjudan, 20 februari Workshop - Företagande och
Entreprenörskap vid Rådslag om jämställd tillväxt. SIKO avstår från
deltagande denna gång.

▪ Inbjudan, 12 mars ordnas Hållbar fiskeförsörjning i
Stockholms län. Anders Jansson deltar. Pia fick i uppdrag att
höra efter om Barbro Nordstedt är intresserad av att delta.
▪ 6 mars genomförs ett seminarium om Småskalig
livsmedelsproduktion i Grisslinge. Camilla Strandman är
medarrangör. Dokumentation kommer att delges.

◦ Sjötrafik Ett möte med flera av skärgårdens organisationer kommer
genom initiativ av SIKO och Öppen Skärgård att hållas den 19
februari. Syftet är att diskutera konsekvenserna av pågående
sjötrafikupphandling samt se vilka aktioner som kan vara aktuella.
Från SIKO deltar Britt, Nilla och Joel Nordstedt.
◦ Posthantering Försämringar inom posthanteringen i skärgården är
aktuella. Lämna synpunkter till Nilla, som håller ihop frågan för
SIKOs del.
◦ Kurskostnader Två av utbildningstillfällena i kursen ”Lärande lokal
utveckling” kommer att vara förenade med res- och hotellkostnader.
Beslutades att SIKO tar kostnaderna för Pia (Pia deltog inte i detta
beslut) och att föreningen Rindöborna tar kostnaderna för Charlotte
Hellgren (medlem i Rindöborna).
8. Nästa styrelsemöte är torsdag 21 mars.
9. Mötet avslutades.

Britt Fogelström

Justeras:
………………………
Ulla Larsson

