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SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2016

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 26 januari 2016

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.)

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Alf Anderin

Svenska Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Per Frideen

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Arne Griphult

Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag

Calle Regnell

Utö, Utö Kontakt- och Intresseförening

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Dessutom var Olle Wallin och Rolf Kling från Svartsörådet närvarande,
representanter för Svartsörådet, som söker medlemskap i SIKO.
Total res- och frånvarotid för mötesdeltagarna 139 timmar
Mötet inleddes med att vi hälsades välkomna av Lars Olov Landin och fick en
introduktion till Tullhuset och till Dalarö.
1. Mötets öppnande Ulf W öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare Ulla Larsson utsågs att justera protokollet.

3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes.
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4. Genomgång av föregående protokoll, AU+styrelse Protokoll från föregående
styrelsemöte 7 december som justerats via mail av ordförande och av Alf
Anderin lades utan erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från
föregående AU-möte 11 januari, som justerats via mail av Urban, lades även
dessa till handlingarna.

5. Remisser Inga nya remisser har inkommit.

6. Svartsörådet presentation Olle Wallin och Rolf Kling presenterade Svartsö
och Svartsörådet, några punkter som berördes:
◦

Svartsörådet har ca 150 medlemmar, varav uppskattningsvis 1/3 del är
fastboende

◦

Svartsörådets styrelse har såväl fastboende som fritidsboende ledamöter

◦

bostadsfrågan är prioriterad att arbeta med om unga ska kunna etablera
sig på ön

◦

VA-frågor behöver prioriteras och det finns intresse för erfarenhetsutbyte

◦

i likhet med många öar befinner man sig i en generationsväxling –
många av de som driver verksamhet är i eller närmar sig pensionsåldern

◦

skolan fungerar nu, men oron för framtiden finns
SIKO:s styrelse ser positivt på ett medlemskap och kommer att
rekommendera SIKO:s årsmöte att tillstyrka ansökan.

7. På gång/avrapportering
 SRF Aktuellt från SRF är följande:
◦

SKUNK (skärgårdsungdomarnas intresseorganisation) har möte på Åland
den 12 – 14 februari och inbjudan har kommit via SRF. Uffe arbetar för att
Rebecka Andersson från Möja ska delta. Styrelsen beslutade att SIKO står
för kostnaderna för Rebeckas deltagande. Bra om förslag på fler ungdomar
från öarna, som är intresserade att delta, kommer fram.

◦

Länsstyrelsen har bjudit in till seminarium Framtidens Skärgårdsskolor
(SRF har förmedlat även denna inbjudan) den 16 februari. Uffe är anmäld.
Ytterligare info finns på SIKO:s hemsida.

◦

SRF årsmöte Inbjudan till årsmöte har ännu inte kommit, men troligen
kommer årsmötet att hållas 11 – 13 mars på Arkö.

◦

SRF vill gärna sälja fler almanackor! För närvarande fanns ingen ytterligare
efterfrågan bland de närvarande.
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◦

SIKO har genom Björn S nominerat Sune F till ny ordförande för SRF.

◦

SRF:s vice ordförande Jan-Erik Jansson besökte Möja (Sune och Uffe) i
december. Uffe rapporterade från mötet.

 Regionala skärgårdsrådet Information har nu kommit om 2016 års planerade
möten – 26 april, 7 juni, 25 augusti och1 november. Uffe framhöll att det är
positivt om så många som möjligt av SIKO:s utsedda ledamöter och
suppleanter deltar på mötena.
 Postservice Post- och paketservice är en av de stående frågorna. Viktigt att
kontakta Nilla när ”något händer”, så att vi har konkreta exempel och problem
att ta upp när det blir dags att ha möte – det finns en hel del som bör kunna
fungera bättre!
 Länsstyrelsens projekt ”Ö för Ö” Uffe informerade att rapporterna från ”Ö för
Ö” på Utö och Nämdö nu finns på SIKO:s hemsida. Möjaskärgården är inbokat
den 10 – 11 mars 2016.
 Uppdatering av RUFS Per F hade skickat ut en rapport från RUFS
konferensen den 3 december och berättade om huvuddragen i rapporten.
Visionen är ”mest attraktiva storstadsregionen”. Tyvärr är skärgården inte med
på agendan överhuvudtaget. Från SIKO efterlyser vi en RUFS-konferens med
tema Skärgård. Uffe fick i uppdrag att ta upp detta med Gustav Hemming i
samband med nästa Regionala Skärgårdsråd. Per F fick styrelsens uppdrag att
ta fram ett dokument med beskrivning av ett framtidsscenario – hur kommer
förutsättningar och intresse att bo i skärgården att se ut i framtiden.
 Sjötrafiken Britt redogjorde för den information som finns tillgänglig beträffande
sjötrafikupphandlingen. Källan till information är främst tidningen Skärgården.
Övergripande handlar det om att SL direktupphandlar de operatörer som vann
anbudsgivningen i höstas, i avvaktan på att överklaganden handläggs.
Anmärkningsvärt är att SIKO genom medverkan i Sjötrafikens Referensgrupp
(som vi ville ha) snarast hamnat i en ”gisslan” roll. Referensgruppen används
för att i efterhand (långt efter) informera om vad som redan hänt och stått att
läsa i media. I övrigt kommunicerar inte SL med oss. Uffe fick i uppdrag att
diskutera denna situation med Gustav Hemming på kommande
Exekutivkommitté.
 Barn-och ungdomsfrågor Uffe och Alf är SIKO:s utsedda representanter i
dessa frågor. Uffe berättade att en barnfamilj med 4 barn har flyttat till Möja och
att barnen stortrivs i skolan!
 Rapporter
◦

Nilla och Arne berättade om Strandskyddsdelegationens betänkande
som lämnades i december. SIKO deltog på seminariet och bra information
finns på Strandskyddsdelegationens hemsida,
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www.strandskyddsdelegationen.se . Positivt är att Strandskyddsdelegationen

påtalar behovet av förändringar av lagen (trots att detta inte ingick i
uppdraget) och att ytterligare utredning behövs.
◦

Uffe informerade och visade att två böcker ”Smaker del 1 och 2” skickats ut
från Länsstyrelsen.

◦

Arbetsgrupper Uffe återkom till frågan om att SIKO bör prioritera vissa
frågor, där vi kan ”sätta ner foten” ordentligt och förhoppningsvis uppnå
förändring och utveckling. Även om vi parallellt bevakar alla relevanta
”bofast”-frågor, så bör vi fokusera på de allra viktigaste, för att verkligen
kunna driva dessa. Styrelsen instämde och diskussionen återkommer under
punkt 9 ”Verksamhetsplan”.

◦

Förteckning över SIKO:s ansvariga för olika frågor Uppdrogs åt Nilla att
skicka ut uppdaterad version.

 Leader Stockholmsbygd Sune Fogelström, ordförande i LAG-gruppen, är
inbjuden till SIKO:s årsmöte för att informera om Leader Stockholmsbygd.
8. Information från ordförande, AU
 Exekutivkommittèn Nästa möte är planerat till 3 februari 2016.
 SIKO 2020 Uffe påpekade kopplingen till punkten ”Arbetsgrupper” ovan. Vad
ska SIKO prioritera och vad ska vi jobba med i framtiden. Alla uppmanades att
fundera och planen är att något av de första styrelsemötena efter årsmötet
ägnas åt denna fråga.
 Uppdaterad Skärgårdskunskap SIKO presentationen Skärgårdskunskap skall
uppdateras och bl a kompletteras med fakta om befolkningsutveckling etc från
Länsstyrelsens ”Skärgårdsfakta 2015”. Britt/AU jobbar vidare.
 Möten framöver
◦

Exekutivkommittén 3 februari

◦

Styrelsemöte SKVVF 4 februari

◦

Årsmöte Nämdö Hembygdsförening 6 februari

◦

SIKO AU möte 10 februari kl 19 (skype)

◦

SKUNK 12 – 14 februari

◦

Framtidens Skärgårdsskolor 16 februari

◦

Årsmöte Utö Kontakt- och Intresseförening 23 februari

◦

SIKO Årsmöte 27 – 28 februari
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◦

Årsmöte Runmarö Intresseförening 5 mars kl 13

◦

Trafikantföreningen styrelsemöte 8 mars

◦

Årsmöte SSIF 12 mars kl 10

◦

SRF Årsmöte 11 – 13 mars

◦

Trafikantföreningens Vintermöte 15 mars

◦

Årsmöte Mellanskärgårdens Intresseförening 19 mars kl 13

◦

Styrelsemöte SKVVF 14 april

◦

Sjötrafikens Referensgrupp 12 april

◦

Trafikantföreningens Årsmöte 19 april

◦

Regionalt Skärgårdsråd 26 april kl 10

◦

SKVVF Årsstämma 28 april

◦

Regionalt Skärgårdsråd 7 juni kl 10

◦

Skärgårdsstiftelsens styrelse 16 juni (heldag)

◦

Regionalt Skärgårdsråd 25 augusti kl 10

◦

Styrelsemöte SKVVF 15 september

◦

Sjötrafikens Referensgrupp 18 oktober

◦

Regionalt Skärgårdsråd 1 november kl 10

◦

Skärgårdsstiftelsens styrelse 3 november

◦

Styrelsemöte SKVVF 24 november

◦

Skärgårdsstiftelsens styrelse 8 december

9. Årsmöte
◦

Program Uffe presenterade AU:s förslag till program
▪

Samling kl 11 lördag 27 februari på Skåvsjöholms konferensgård
(belägen mellan Vaxholm och Åkersberga). Thomas Norberg från
Länsstyrelsen kommer att berätta om ”Ö för Ö” och lämna information
om olika bidragsmöjligheter. Sune F kommer att informera om Leader
Stockholmsbygd. Årsmötena för SIKO och Skärgårdsföretagarna
ligger tidsmässigt så att det finns möjlighet att delta på båda. Bengt
Almkvist från SFR kommer att vara mötesordförande. Konferensen
avslutas på söndag fm, förslagsvis efter konstituerande möten och en
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gemensam sittning med Skärgårdsföretagarna kring ”Vad ska vi
jobba tillsammans med under året?”
▪

◦

Urban gör program, Uffe bjuder in Gustav Hemming och AU
gemensamt tar fram inbjudan och årsmöteshandlingar. Nilla
sammanställer en folder med årsmöteshandlingarna.

Val / Valberedning Uffe informerade att Valberedningen vill få in
föreningarnas förslag senast den 6 februari. Valberedningen
sammanträder den 7 februari och avlämnar stadgeenligt förslaget senast
13 februari.
Arne G meddelande i anknytning till denna punkt att han inte står till
förfogande för omval. Styrelsen uttalade sina förhoppningar om att ändå
få tillgång till Arnes expertkunnande gällande strandskyddsfrågor.

◦

Verksamhetsberättelse / Verksamhetsplan Styrelsen diskuterade de
utskickade utkasten till Verksamhetsberättelse / Verksamhetsplan. En
del förslag till kompletteringar noterades och de nya versionerna bilägges
detta protokoll.

◦

Resultat / balansräkning och budget Urban redogjorde för ekonomin.
Styrelsen beslutade att ansöka om samma ersättning från Landstinget,
som beviljats tidigare år, 450.000 kr. När och om SIKO vill driva större
projekt är avsikten att söka särskilda projektmedel.

◦

Medlemsavgifter Efter en diskussion där det framgick att en del
föreningar minskat i medlemsantal och därför upplever medlemsavgiften
till SIKO som väl stor för respektive förenings ekonomi, beslutade
styrelsen att föreslå årsmötet att besluta att medlemsföreningar med
färre än 50 medlemmar får en sänkt avgift till 500 kr. För övriga föreslås
oförändrade avgifter.

10. Ö-rapporter (i mån av tid) Bordlades. Inga ö-rapporter hade inkommit i förväg.
Ö-rapporterna bör skickas till styrelsen i förväg, att biläggas protokollet.
11. Övriga frågor
◦

SIKO har blivit fakturerade för bilder som kopierats från nätet till vår
hemsida i tron att de var fria att använda. Urban och Nilla utreder om det
finns rättslig grund för att fakturera.

12. Mötet avslutades.
Britt Fogelström
Justeras:

…………………………
Ulla Larsson

….......................................................
Ulf Westerberg, ordf

Bilagor: Verksamhetsberättelse / Verksamhetsplan

