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SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2018

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i
Sandhamn, 17 februari 2018
Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja ordf.
Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf.
Urban Gunnarsson, Norrt. kassör
Britt Fogelström, Möja, sekr.
Björn Cederwall, Svartsö
Björn Sjöblom, Yxlan
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Ulla Larsson, Runmarö
Per Frideen, Ornö
Bo Tyrefors, Södra Gålö
Calle Regnell, Utö
Lena Svenonius, Björkö
Göran Lagerström, Karsholmen
Anita Heurlin, Svartsö

Mellanskärgårdens Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.
Mellanskärgårdens Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Rindöborna
Runmarö Intresseförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Utö Intresseförening
Björkö Arholma Hembygdsförening
Stavsudda Skärgårdens Intresseför.
Svartsörådet

Frånvarande:
Björn Öberg, Landsort
Thomas Johansson, Äpplarö
Joel Nordstedt, Söderöra
Alf Anderin, Svenska Högarna

Mellanskärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.
Blidö Frötuna Skärgårdsför.

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.
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4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från föregående
styrelsemöte 25 januari som justerats via mail av Ulla Larsson samt
minnesanteckningar från föregående AU-möte 6 februari, som justerats via mail av
Urban Gunnarsson, lades till handlingarna.
5. Remisser / uppföljning
Aktuell remiss finns gällande GODSSTRATEGI
SL har skickat ut remiss med förslag till GODSSTRATEGI. Remissynpunkter kan lämnas
till Landstinget senast den 2 mars. Sjötrafikgruppen har styrelsens uppdrag att ta
fram remissvar.
6. Ekonomi Urban redogjorde för läget:


Urban kommer att skicka faktura för inbetalning av medlemsavgifter till
respektive styrelsemedlem/representant för medlemsförening, som i sin tur
får se till att fakturan hamnar hos kassören i föreningen.



Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse måste så fort som möjligt göras
klara (i enlighet med besluten på årsmötet) för att rekvirera kvarstående
anslag samt söka nytt anslag.



Styrelsen uppdrog åt AU att komplettera dokumenten i enlighet med fattade
beslut (anslagsframställan för en 3-årsperiod mm)

7. På gång / avrapportering


SRF

SRF:s årsstämma hålls 23 – 25 mars på Hasselö (utanför Västervik). SIKO:s
ordinarie representanter Uffe och Björn S kommer att delta, samt ytterligare två
representanter som utses när temat för årsmöteskonferensen är fastställt.


Regionala Skärgårdsrådet

Ulf W rapporterade från mötet den möte den 15 februari. Det var ett bra möte,
som dominerades av information kring Horstensleden samt även en rapport om
skarv-situationen i Stockholms skärgård.
Ett förtydligande om planerade passageraravgifter i Stavsnäs vinterhamn
lämnades av Värmdö Hamnar.
Samtliga dessa frågor fanns på dagordningen efter begäran från SIKO.



Sjötrafik – bordlades av tidsskäl



Barn- och ungdomsfrågor - bordlades av tidsskäl



Rapporter (övriga möten man varit på) - bordlades av tidsskäl
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Medlemsföreningar - bordlades av tidsskäl.
Ordförande anmälde att Mellanskärgårdens Intresseförening, som tappat i
medlemsantal (föreningen har väldigt låg aktivitet, vilket delvis kan förklaras av
att föreningslivet i övrigt i området är mycket aktivt) och vill nu få sin
medlemsavgift justerad till 500 kr, vilket generellt gäller för föreningar med
färre än 50 deltagare.

8. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Inget nytt att rapportera.



Post och paket Ett möte med paketdistributörer kommer att hållas den 14 mars.
Försöksverksamhet med samordnad paketdistribution kommer att genomföras
på Möja och Utö.



Ansökan om medlemskap i SIKO -



Hemsidan - bordlades av tidsskäl



Möten framöver
Kalendarium (hålls även löpande uppdaterat och finns på SIKO:s hemsida
http://siko.org.se/text2_42.html )
 Utvärdering av Exekutivkommitténs arbetsformer, 19 februari
 Utö Kontakt- och Intresseförening årsmöte, 20 februari
 Ö för Ö Tjockö, 22 – 23 februari
 Webbseminarium Trafik (Landsbygdsnätverkets Trafikgrupp), 28
februari
 Runmarö Intresseförening, 4 mars kl 13
 Exekutivkommittén, 6 mars kl 8 – 10
 Trafikantföreningens Vintermöte, 15 mars, kl 18.30
 SKVVF, 15 mars kl 13.15
 Österåkers skärgårdsråd, 14 mars
 Rindöborna årsmöte, 20 mars
 Skärgårdsstiftelsen, 22 mars
 SRF årsmöte 23–25 mars
 Trafikantföreningens styrelse 5 april
 Referensgruppen för Sjötrafik 9 april kl. 14.30.-15.30
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 Baltic Fem 14 april
 SKVVF, förbundsstämma 19 april kl 13.15
 Värmdö Skärgårdsråd, 3 maj
 Regionala Skärgårdsrådet, 17 maj
 Exekutivkommittén, 13 juni kl 8 - 10
 Skärgårdsbåtens Dag, 13 juni
 Skärgårdsstiftelsen, 15 juni
 Skärgårdsting Dalarö, 18 augusti
 SKVVF, 13 september kl 13.15
 Regionala Skärgårdsrådet, 20 september
 Värmdö Skärgårdsråd, 11 oktober
 Exekutivkommittén, 12 oktober kl 8 - 10
 Referensgruppen för Sjötrafik 30 oktober kl 14.30 – 15.30
 Skärgårdsstiftelsen, 16 november
 SKVVF, 22 november kl 13.15
 Regionala Skärgårdsrådet, 29 november
 Värmdö Skärgårdsråd, 6 december
 Skärgårdsstiftelsen, 14 december



Arbetsgrupper - bordlades av tidsskäl



SIKO 2025 Den presentation av vionsdokumentet SIKO 2025, som gjordes av Per
Frideen under årsmötet, kommer att biläggas årsmötesprotokollet. AU fick under
punkt 6, Ekonomi ovan i uppdrag att komplettera dokumenten inför
anslagsframställan. Verksamhetsplan, SIKO 2025 och Skärgårdskunskap bör ”gå i
takt” och styra i samma riktning.

9. Politikermöte 16 februari Dialogen som hållits dagen innan styrelsemötet hade
kommenterats under hand av de närvarande. Någon utvärdering under styrelsemötet
fanns det inte tid till. Den allmänna meningen var nog (sekreterarens tolkning 😊) att
dialogen leddes på ett mycket bra sätt av Monica Pettersson (tidigare kso i Värmdö)
och att det är på sin plats och intressant att lyssna av politikerna inför valet. Samtidigt
väckte nog en del påståenden intresse för fortsatt diskussion och frågor till
politikerna, som det tyvärr inte fanns utrymme för.
10. Övriga frågor - bordlades av tidsskäl
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11. Mötet avslutades Uffe tackade deltagarna för engagemanget och avslutade mötet.

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

