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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte,  

Hartwickska huset den 16 januari 2019 

 

Närvarande:  

Ulf Westerberg, Möja ordf.  Mellanskärgårdens Intresseförening 

Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf. Nämdö Hembygdsförening  

Urban Gunnarsson, Norrtälje kassör Blidö Frötuna Skärgårdsför. 

Britt Fogelström, Möja, sekr.  Mellanskärgårdens Intresseförening 

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseför. 

Lena Svenonius, Björkö   Björkö Arholma Hembygdsförening 

Björn Öberg, Landsort 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Per Frideen, Ornö 

Frånvarande: 

Calle Regnell, Utö   Utö Intresseförening 

Björn Cederwall, Svartsö   Mellanskärgårdens Intresseförening 

Anita Heurlin, Svartsö   Svartsörådet 

Joel Nordstedt, Söderöra  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Thomas Johansson, Äpplarö  Mellanskärgårdens Intresseförening 

Alf Anderin, Svenska Högarna Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

 

1. Mötets öppnande Ulf W hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Ulla Larsson valdes att jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes.  

4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från föregående styrelsemöte  
4 december samt AU möte 8 januari lades till handlingarna.  

5. Projekt Ordförande informerade att LEADER:s LAG-grupp tagit beslut om SIKO projektet 
”Skärgårdsmentor”. Jordbruksverket fattar det slutgiltiga beslutet och besked kan dröja till april. 
SIKO styrelse beslutade att projektet ändå kan påbörja arbetet med att ta fram en färdplan för 
projektet. Takkostnad för detta sattes till 30 000 kr.  

6. Årsmöte / 50-årsjubileum  

 Årsmöte Konferenspaket är bokat på Waxholms hotell den 15 – 16 februari.  
Tiden kl. 15 -17 på fredagen 15 februari ägnas åt SIKO jubileet och förmiddagen lördag 16 
februari hålls årsmötet.   
Styrelsen beslutade att tidigare SIKO ordföranden samt Bengt Almkvist skall bjudas in, vidare 
även samarbetspartners som Gustav Hemming, Christina Larsson och Tomas Norberg.  
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Arbetsgrupp för jubileumsdelen: Urban, Björn S, Anne Forslund, Brita Gunnarsson och Britt. 

Årsmöteshandlingar Ett första utkast till verksamhetsberättelse hade delgivits styrelsen inför 
mötet. Britt fick i uppdrag att komplettera dokumentet med styrelsens synpunkter. Därefter 
kommer verksamhetsberättelsen att layoutas och förses med bilder genom Nilla och Björns 
försorg. 

Britt fick i uppdrag att ta fram förslag till verksamhetsplan. 

Uffe anmälde att ordförande för valberedningen är informerad om årsmötet och att hela 
valberedningen är igång med arbetet. 

 Jubileumsresa En skärgårdsresa planeras torsdagen den 19 september och till denna skall 
intressenter för skärgårdsutveckling bjudas in. Resan är tänkt som en framåtriktad 
skärgårdskonferens kombinerat med uppmärksammande av SIKO:s jubileum. Avsikten är att 
söka särskilda medel för konferensen (jubileet). Vidare planering för konferensen / 
jubileumsresan kommer att påbörjas efter årsmötet. Arbetsgrupp: Urban, Björn S, Göran L, 
Bo T och Britt. 

7. Ekonomi  

Resultat- och balansräkning har varit utsänd till styrelsen, resultat år 2018 är 213 kr.  

Anslaget är höjt från 450 000 till 500 000 (11%) och beviljat för tre år (2018 – 2020). 

AU föreslog styrelsen att SIKO årsmöte föreläggs förslag till höjning av medlemsavgifterna för 

2020 med 11%, vilket motsvarar den höjning SIKO fått av anslaget från Landstinget. 

Medlemsavgifter för 2019 beslutades redan vid förra årsmötet. 

Urban utformar budget i likhet med förra årets budget, anslaget är på samma belopp. 

8. Prioriteringar 2019  

Uffe redogjorde för sina tankar hur SIKO:s framåtriktade arbete bäst kan struktureras, så att SIKO 
verkligen driver framtidsfrågor.  

Efter dialog i styrelsen överenskoms följande: 

 Prioriterade frågor: 

 Ny hemsida www.levandeskärgård.se skall sjösättas 

 Projektet Skärgårdsmentor skall drivas 

 Skärgårdskonferens / jubileumsresa anordnas 

 

 Fokusområden etableras med en ansvarig styrelseledamot för varje område. Inom 
fokusområdena kan sedan en eller flera arbetsgrupper och projekt finnas.  
Fokusområdena är: 

 Tillväxt och boende 

 Skärgårdsskolor 

 Kommunikationer 

 Samhällsservice 

 Miljö och energi 

En genomgång av nuvarande arbetsgrupper kan visa att vissa grupper definitivt skall fortsätta 
som SIKO:s arbetsgrupper, medan andra kanske främst ska arbeta på nationell nivå, SRF, med 
representanter från SIKO i de grupperna. 

 En kommunikationsansvarig utses. Aktuella aktiviteter är sjösättning av ny hemsida och 
utformning av ett presentationsmaterial (powerpoint). 

http://www.levandeskärgård.se/
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 ”Eriksgata” I olika sammanhang har det framkommit att SIKO är relativt okänt hos många 
kommunala företrädare och tjänstemän. Planen är att göra en ”SIKO Eriksgata” till 
skärgårdskommunerna för att träffa respektive KSO, kommundirektörer och övriga 
nyckelpersoner.  

9. Remisser / uppföljning  

 Stavsnäs vinterhamn Se minnesanteckningar från AU möte den 8 januari. 

10. På gång / avrapportering 

 Post och paket Nästa uppföljningsmöte gällande försöksverksamheten med samordnad 
paketdistribution planeras den 23 januari. Svartsö och Sandhamn har anmält intresse att 
delta i de nya rutinerna. (Sandhamn dock ej under sommarsäsong på grund av 
utrymmesbrist). 

 Hemsidan / SIKO 2025 Endast få synpunkter hade inkommit på det utskickade materialet. 
Efter dialog bestämdes att Göran L kommer att skicka ut materialet på nytt och tiden att 
lämna synpunkter är förlängd.  

 Sjötrafik 

 Pågående upphandling Tilldelningsbeslut förväntas i slutet av januari / början av 
februari (område E39D2) 

 Lilla Gräskö SIKO har kontakter med Waxholmsbolaget, Åsa Tivelius, för att ett möte 
skall ordnas gällande trafiken till Lilla Gräskö. Det nya fartyget Yxlan, innebar att 
angöring av Lilla Gräskö som tidigare gjordes med fartyget Skraken, inte längre görs, 
eftersom Lilla Gräskös brygga inte uppfyller de krav som Yxlan ställer. Innebär problem 
för skolbarn och pendlare. 

 Kostnader båttrafiken Stockholms skärgård Villkoren för båttrafiken inom Bohusläns 
skärgårdsråds område håller på att förändras och SIKO har fått frågan hur kostnader 
och skattesubventioner ser ut i Stockholms skärgård. Förfrågan är besvarad. 

 Möten man varit på  

 Värmdö skärgårdsråd Rapport lämnades från möte 6 december. Rådet har fått ny 
ordförande i kommunalrådet Kristina Lång (C). 

 Svealands Kustensvattenvårdsförbund, SKVVF: Göran rapporterade från 
kontaktombudsmötet i december. 

11. Information  

 Exekutivkommittén Uffe rapporterade, bl a har man nu sökt pengar för ReplipunktsLyftet. 
Vidare finns nu en tidplan på årsbasis för möten med Exekutivkommittén och Regionala 
Skärgårdsrådet. När SIKO planerar sina möten (efter att årsmötet hållits) bör tidpunkterna 
”kugga in” rätt i förhållande till ovan nämnda möten. 

 Regionala Skärgårdsrådet SIKO kommer att anmäla följande punkter till nästa möte, som 
hålls den 14 februari: 

 Uppföljning av bredbandsutbyggnaden i skärgården är önskvärd 

 Informera att LEADER Stockholmsbygd beviljat medel till projekt Skärgårdsmentor 

 Efterfråga information om förnyelse av Waxholmsbolagets egna fartygsflotta 

 SRF Björn S informerade om SIKO:s nomineringar till SRF:s årsmöte. 

 Arbetsgrupper Bordlades. 
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 Barn och ungdomsfrågor Konstaterades att SRF gruppen är aktiv. 

 Möten framöver  

Bredbandsforum i Göteborg, 29 januari 

Info-möte projektet Trehundraårsminnet av rysshärjningarna, 30 januari 

Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF styrelsemöte, 1 februari 

Nämdö Hembygdsförening årsmöte, 2 februari 

Norrtälje Skärgårdsråd, 6 februari. OBS! Nytt datum: 13/2 

Värmdö Skärgårdsråd, 7 februari 

Bredbandsmöte, uppföljning med byalag, 7 februari 

Norrtälje Skärgårdsråd, 13 februari 

Regionalt Skärgårdsråd, 14 februari 

Bohusläns Skärgårdsråd möte med Gustav Hemming, 14 februari 

SIKO årsmöte 15 - 16 februari 2019 

Ö för Ö Landsort, 19 - 20 februari 

Paketservicemöte Länsstyrelsen, 22 februari 

Runmarö Intresseförening årsmöte, 3 mars 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 12 mars 

Trafikantföreningens Vårvintermöte, 12 mars 

Förbundsstämma SRF 15 - 17 mars 

SKVVF styrelsemöte, 22 mars 

”Baltic Breakfast” (frukostseminarium om strandskydd) 10 april 

Förbundsstämma SKVVF 29 april 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 20 maj 

SKVVF Kontaktombudsträff, preliminärt datum 27 maj 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 5 juni 

Skärgårdsbåtens Dag, 12 juni 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 18 juni 

Skärgårdsting Nynäshamn, 31 augusti 

SIKO jubileum, skärgårdsresa, 19 september 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 oktober 

BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 15 november 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 december 
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12. Övriga frågor 

 Regional förvaltningsplan för skarv i Stockholms skärgård SIKO har fått inbjudan att delta i 
detta arbete. Beslutades att be Rune W att representera SIKO (Britt tar kontakt med Rune). 

 Landsort Björn Ö och Bo T informerade om kommunens pågående detaljplanearbete på 
Landsort. Många motsättningar mellan fastboende och fritidsboende – SSIF genom Bo T är 
engagerade och drivande i frågan sett ur bofastperspektiv. 

 Ornö Per F informerade om de strandade utbyggnadsplanerna på Ornö. 

13. Mötet avslutades Mötet avslutades. 

Britt Fogelström  

Justeras: 

Ulla Larsson         Ulf Westerberg, ordf. 


