SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,
protokoll från styrelsemöte hos Skärgårdsstiftelsen den 20 januari 2015

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (ordf)

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening (kassör)

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Alf Anderin

Svenska Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Per Frideen

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Lars Olsson

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Arne Griphult

Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag
_

Göran Ekström

representant för föreningen Ornöborna

Lotta Ljungberg

Företagarna Skärgården

Karin Almlöf

Företagarna Skärgården

Total res- och mötestid 92 timmar.
Innan mötet inleddes, informerade vd Lena Nyberg om Skärgårdsstiftelsens aktuella
frågor. Under 2014 hade mycket fokuserats på Stiftelsens dåliga ekonomi. Nu finns
förslag till 5-årigt avtal med ökat ekonomiskt tillskott – det innebär att avtalstiden
sträcker sig längre än denna valperiod och kan på så sätt ge förutsättningar för bättre
långsiktighet.
1. Mötets öppnande Ulf W öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vid mötet
deltog en representant för föreningen Ornöborna, som söker medlemskap i
SIKO. Ansökan kommer att behandlas vid kommande årsmöte. Syftet med
deltagandet i dagens styrelsemöte var att ge möjlighet till ömsesidig dialog om
arbetet i föreningarna och i SIKO. Vidare deltog två representanter från

Företagarna Skärgården, som kommer att ha sitt årsmöte samtidigt som SIKO
på Nässlingen.
2. Val av justerare Alf Anderin utsågs att justera protokollet.
3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU+styrelse Protokoll från föregående
styrelsemöte som justerats via mail av ordförande och av Alf Anderin lades utan
erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från föregående AU-möte,
som justerats via mail av Nilla, lades även dessa utan erinringar till
handlingarna.
5. Remisser
◦

Svävartillstånd En remiss gällande förnyat svävartillstånd har inkommit.
Efter en positiv kontakt med representant för andra svävarförare,
uttalade styrelsen att SIKO tillstyrker förnyat tillstånd. Ulf besvarar
remissen.

6. Ekonomi Bokslutet är utskickat till styrelsen och Urban gick igenom innehållet
och redovisade orsakerna till avvikelse från budget, bl a lägre kostnader p gr a
inställt höstmöte (som i sin tur berodde på att politikerna var dubbelbokade p gr
a valår) mm. Resultat och balansräkning godkändes av styrelsen. Efter dialog
beslutade styrelsen att med kompletteringar tillstyrka förslaget till budget. Med
kompletteringar avseende kostnader för arbete och extra möten gällande postoch paketservice, bredband, museibroschyr, ungdomssatsning och eventuellt
EU-projekt blir budgetens totala belopp 525.000 kr.

7. På gång / avrapportering
◦

SRF
▪

Valberedningsarbete Både Bengt Almkvist och Camilla Strandman
har aviserat avgång ur styrelsen, så Valberedningen är på jakt efter
ny ordförande och nya styrelsemedlemmar.

▪

Blåljusgruppen Björn berättade om arbetet i blåljusgruppen.
Inventering av hur det fungerar på olika håll pågår. Bra om alla som
har möjlighet att bidra med information gör det snarast, då
inventeringen skall vara klar i mitten på mars.

▪

www.skargardsbryggan.com SRF har tagit över driften av hemsidan och

SIKO är genom Nilla engagerade i redaktionsgruppen. Styrelsen
uttalade sin uppskattning över att sidan kan drivas vidare.
▪

Boendegrupp Uppdrogs åt Uffe att kontakta Pia, som är
sammanhållande i boendegruppen.

▪

SRF årsmöte kommer att hållas i Blekinge den 28 – 29 mars.

◦

Skrivelse om postservicen Nilla rapporterade att det verkligen börjar bli
dags att ta tag i främst paketservicen. Uppdrogs åt Nilla att försöka se till
att ett möte på Länsstyrelsen kommer till stånd. Efter det mötet, kan det
vara lämpligt att se till att ny skrivelse skickas från SIKO och Företagarna
Skärgården.

◦

Strandskydd Alla remisser för skärgårdskommunerna i Stockholms län
är nu avklarade. Fortsatt arbete får inriktas på uppvaktning av politiker.

◦

Uppdatering av RUFS Nilla rekommenderade samtliga att gå in på
Landstingets hemsida, http://www.tmr.sll.se/rufs2010/ . RUFS arbetet är
viktigt och inställningen från SIKO är att vi bevakar, följer upp och deltar
på allt vi kan.

◦

Samarbete med/fortsättning av Young Voices, träff med Sandra
samt även Seglarförbundets ungdomsprojekt En träff är nu bokad
med representanterna för Seglarförbundet och Skärgårdsstiftelsen
(Young Voices).

8. Information från ordförande
◦

Möte med föreningen Ornöborna Uffe berättade att föreningen
Ornöborna deltagit på föregående AU möte. Göran Ekström, sekreterare
i Ornöborna, gjorde en kort presentation. Ansökan om medlemskap
kommer upp på årsmötet.

9. Årsmöte
◦

Verksamhetsberättelse Några kompletterande synpunkter på det
tidigare delgivna utkastet lämnades. Av styrelsen godkänd
verksamhetsberättelse bifogas protokollet.

◦

Verksamhetsplan Några kompletterande synpunkter på det tidigare
delgivna utkastet lämnades. Bearbetat utkast till verksamhetsplan
bifogas protokollet.

◦

Skärgårdskunskap Texten kompletterades och Nilla kommer att lägga
presentationen på SIKO:s hemsida (eventuellt efter en del bildmässig
lay-out).

◦

Program för dagen Styrelsen gick igenom programmet för årsmötet i
detalj. Bengt Almkvist har tackat ja till att leda årsmötet. Uppdrogs åt
Nilla och Urban att se till att inbjudan med program läggs ut på
hemsidan samt att ta kontakt med tidningen Skärgården. Senaste
anmälningsdag för deltagande är den 1 februari. Detaljer i planerat
program framgår av bilaga ”Hålltider Nässlingen”. SIKO betalar för lunch
och fika under dagarna samt för årsmötesdelegaterna och för styrelsen.
Övriga som övernattar betalar 800:-Kostnaden för extra transporter
Nässlingen- Åsättra delas mellan SIKO och Företagarna Skärgården.

◦

Val / valberedningen Valberedningen är igång med sitt arbete.
Föreningarna uppmanas att snarast komma in med sina nomineringar.

◦

Politikermötet Kontakter har tagits med flera politiker och det ser bra ut
med deltagande. Nilla fick i uppdrag att skicka SIKO:s ”politikerfrågor” till
Bengt Almkvist.

10. Ö-rapporter (i mån av tid) Punkten bordlades i brist på tid, men vi hann få en
rapport att Runmarö genomfört kurs i hjärt- lungräddning.
11. Möten 2015
 Trafikantföreningens styrelse 20 januari
 Slutkonferens för nordiska demografiprojektet Egna pengar - om försörjning
och sysselsättning för ungdomar och unga vuxna på landsbygden / i
skärgården. Helsingfors 26 januari
 Partnerskapsmöte Landsbygdsprogrammet 5 februari (Bo T deltar)
 Exekutivkommitté 10 februari
 Östersjöcentrum konferens 12 februari (Per F deltar)
 SIKO Årsmöte söndag – måndag, 15 – 16 februari 2015
12. Övriga frågor
◦

Trafikantföreningens skrivelse om Blasieholmen Trafikantföreningen
har tagit fram förslag till skrivelse rörande Nobelcentret på Blasieholmen
och framförallt konsekvensen med brist på kajutrymme. Styrelsen
beslutade att SIKO vill vara med och underteckna skrivelsen.

13. Mötet avslutades

Britt Fogelström
sekreterare
Justeras:
…………………………

….......................................................

Alf Anderin

Ulf Westerberg, ordf

Bilagor:

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Hålltider Nässlingen

