Sida 1 av 5

SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2016

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,
protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016
Närvarande:
Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Joel Nordstedt

Söderöra, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Per Frideen

Ornö, Ornö skärgård

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Rolf Kling

Svartsö, Svartsörådet

Total res- och frånvarotid för mötesdeltagarna 90 timmar
1. Mötets öppnande Då ordförande Ulf W var förhindrad att delta öppnade vice
ordförande Nilla mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare Björn Cederwall utsågs att justera protokollet.
3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes med tillägg under punkten
Övrigt.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från
föregående styrelsemöte tillika konstituerande styrelsemöte som justerats via
mail av ordförande och av Urban Gunnarsson samt Jan-Evert Jäderlund lades
utan erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från föregående AUmöte 5 april, som justerats via mail av Nilla, lades även dessa till handlingarna.
5. Remisser


Stavsnäs Vinterhamn SIKO har tidigare besvarat remiss och nya
handlingar har nu kommit i ärendet. Uppdrogs åt Ulla att kolla utskickat
material samt att samråda med Skärgårdsföretagarna för eventuella
yttranden.



RUFS Nilla och Per F har deltagit på RUFS konferens den 19 april. Remiss
är utsänd och skall vara besvarad senast 30 september. Rolf K och Per tog
hand om handlingarna och Per ansvarar för att skriva remissvar. Styrelsen
uppmanades särskilt att läsa sid 65 – 70, länk finns på SIKO:s hemsida, se
även www.rufs.se RUFS kommer att diskuteras i styrelsen innan
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remissvaret lämnas och styrelsen beslutade att politiker och tjänstemän från
Landstinget skall bjudas in till möte med SIKO, om möjligt till styrelsemötet
på Möja den 26 maj.
6. Ekonomi Då kassören Urban var förhindrad att delta redogjorde Nilla och Britt
för det ekonomiska läget:


Förra årets anslag är nu godkänt för utbetalning i sin helhet.



Ansökan om anslag för 2016 har fastnat i Landstingets byråkrati, men beslut
om anslag kommer enligt förvaltningschefen Hanna Wiik nu att fattas vid
politiskt möte den 24 maj.

7. På gång/avrapportering


SRF hade sitt årsmöte den 16 april, rapport från Björn S är utskickad till
styrelsen och ytterligare information finns på www.skargardsbryggan.se
Bengt Almkvist som varit ordförande sedan starten av SRF lämnade över
ordförandeskapet till Sune Fogelström. SIKO har nu även en representant i
Miljö- och energigruppen – Maria Nilsson från Nämdö.



Regionala Skärgårdsrådet har möte den 26 april och SIKO kommer att
representeras av både ordinarie och ersättare. Extra viktiga frågor att få
diskutera denna gång är post- och paketservice samt sjötrafiken.



Postservice Joel redogjorde för problemen med post- och paketservicen i
norra skärgården. Enligt senaste uttalandena från Post Nord kommer
paketutlämning att återinföras, men all övrig postservice är fortfarande ett
problem. Från SIKO kommer vi att ta upp frågan på Regionala
Skärgårdsrådet och i Exekutivkommittén. På sikt vill SIKO absolut att ett
möte med PTS och post- och fraktföretag kommer tillstånd på
Länsstyrelsen.



Ö för Ö Efter genomförda Ö för Ö–möten på Utö, Nämdö och Möja (se
hemsidan för info) står Svartsö och Ingmarsö på tur med gemensamt möte.
Det innebär att två kommuner blir berörda vid samma möte.



Sjötrafiken
1. Referensgruppsmöte Britt informerade från Referensgruppsmötet den
12 april. Inga stora nyheter, utökningen med helgtrafik till Ingmarsö m fl.
öar kommenterades. Från SIKO framförde vi synpunkter om att vi vill få
tabell 12 förlängd till Berg på Möja (inte sluta i Långvik) för att bl. a
möjliggöra utökad arbetspendling mm, att en framtida ringlinje i
mellanskärgården bör utredas och att det är önskvärt att diskussioner om
förbättringar (”ett steg i taget”) kan föras framåtriktat och konstruktivt.
Hittills finns en trend om att Referensgruppen används för att i efterhand
informera om vad som redan hänt och stått att läsa i media.
2. Trafikantföreningens årsmöte hölls den 19 april.
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3. Sjötrafik med ny entreprenör, TRSM Britt rapporterade att TRSM har
svårt att hålla tidtabellen på Möja- och Nämdötraden med resultatet att
bussanslutningar missas. Styrelsen påpekade att det är viktigt att konkret
notera de eventuella problem som uppstår.
4. Strejk för sjöbefäl Gissningsvis kommer strejken att vara över inom
någon vecka (så brukar det fungera). SIKO är förstås helt neutrala i
strejkfrågan.
5. Nya skatteregler för bränsle SRF har deltagit på möte på Riksdagen
angående oönskade effekter av de ändrade reglerna för användning av
lågskattat bränsle. Ytterligare möte på Riksdagen kommer att gå av
stapeln i juni. Skrivelse finns på SIKO:s hemsida. Se även SRF:s
hemsida och www.skargardsbryggan.se
6. Hamnar på Landsort Bo T berättade att i samband med att
sprängningar kommer att ske i farleden till Södertälje driver man frågan
att sprängmassorna ska användas till förbättring av hamnpirar på
Landsort. Bo T kommer att delta i möte i frågan.


Uppdatering av RUFS Se punkt 5 Remisser



Barn- och ungdomsfrågor Aktuella skolfrågor är dels på Björkö där
namninsamling pågår för att få behålla skolan dels på Utö där det behövs
resursförstärkning när ”bokstavsbarn” från fastlandet placeras i Utö skola
(vilket är mycket positivt i sig både för eleverna och för skolan). Svartsö,
Runmarö och Möja skolor annonserar för närvarande efter personal.



Rapporter
1. Central Baltic Per F har deltagit på möte den 20 april. 7 – 18 miljoner
Euro finns kvar att söka. Sverige har inte varit så bra på att driva och
söka medel för Central Baltic projekt. I t ex Finland ställer myndigheterna
resurser till förfogande för att hjälpa till med ansökningar mm, något som
Sverige också skulle behöva.
2. Kustvattenvårdsförbundet Denna punkt inleddes med en tyst minut för
Lasse Olsson, som länge varit SIKO:s representant i
Kustvattenvårdsförbundet. En minnesstund hålls på Ornö på em. 21 april
och sex SIKO representanter kommer att närvara. Nilla tar över den
ordinarie styrelseplatsen i Kustvattenvårdsförbundet vid årsstämman den
28 april. Aktuella frågor är bl. a förekomsten av microplaster i havet.



Arbetsgrupper Bordlades



Leader Stockholmsbygd Jörgen Strandberg deltog under denna punkt.
Resultatet av ett fibermöte på Ornö den 9 april blev bildandet av SIFFF
(Skärgårdens IntresseFörening För Fiber), som kommer att arbeta med drift
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och vidareutveckling av skärgårdens fibernät. Styrelsen beslutade att stödja
SIFFF:s ansökan om Leader-projekt.
Rolf Kling, Svartsö, berättade om att bredbandsutbyggnad nu genomförs på
bl. a Svartsö av Österåkers Stadsnät.


Medlemsföreningar – Bordlades p gr a tidsbrist. Inga skrivna Ö-rapporter
hade inkommit med annan information än den som tagits upp i samband
med dagordningens andra punkter.

8. Information från ordförande, AU
 Exekutivkommittén Nästa möte är planerat till 31 maj 2016. Aktuella frågor är

post, skola, sjötrafik och bostadsbrist samt kulturliv i skärgården.
 Ansökan om medlemskap i SIKO –
 Hemsidan Synpunkter på hemsidan kan lämnas till Nilla.
 Strandskydd Bo T hade läst på lagen och påpekade att formuleringen i § 14
”……i det enskilda fallet…….” inte kan ge grund för att införa generella 300 m
regler. SIKO skall påpeka detta för SRF, som driver Strandskyddsfrågan aktivt
för närvarande.
 Samarbeten (Skärgårdsföretagarna, Åland m fl.) Nilla har fått kontakt från
Dan Backman, näringslivsutvecklare i Skärgårdsnämnden i Ålands
Landskapsregering. Intresse om samarbete och kontakt finns. Styrelsen
beslutade att Nilla och AU får i uppdrag att planera vidare.
 Möten framöver:
◦ Regionalt Skärgårdsråd 26 april kl 10
◦ SKVVF Årsstämma 28 april
◦ AMF1 Vårens skärgårdsting är lagt på onsdag kvällen innan långhelgen vid
Kristi Himmelsfärd, 4 maj. SIKO har i mail ifrågasatt tiden men inte fått
något svar. Beslutades att anmäla frågan på Regionala Skärgårdsrådet.
◦ SIKO AU 9 maj, Nacka bibliotek kl 14 (OBS! Nytt klockslag)
◦ Nordiska Skärgårdssamarbetet 12 maj
◦ LEADER STOCKHOLMSBYGD, årsmöte 25 maj
◦ SIKO styrelsemöte 26 maj, Möja heldag
◦ Exekutivkommitté 31 maj
◦ Skärgårdsstiftelsens styrelse 16 juni (heldag)
◦ SIKO AU 20 maj, skype kl 19
SOMMAR
◦ SIKO AU 18 augusti, skype kl 19
◦ Regionalt Skärgårdsråd 25 augusti kl 10
◦ SIKO styrelsemöte 1 september, Djurö Räddningscenter kl 10-13
◦ Styrelsemöte SKVVF 15 september
◦ SIKO AU 26 september, skype kl 19
◦ Exekutivkommitté 29 september
◦ SIKO HÖSTRESA 9 - 12 oktober
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Sjötrafikens Referensgrupp 18 oktober
Regionalt Skärgårdsråd 1 november kl 10
Skärgårdsstiftelsens styrelse 3 november
SIKO AU 8 september, skype kl 19
SIKO styrelsemöte 12 november, Utö
SIKO AU 24 november, skype kl 19
Styrelsemöte SKVVF 24 november
Exekutivkommitté 6 december
Skärgårdsstiftelsens styrelse 8 december
SIKO styrelsemöte 9 december skärgårdsstiftelsen, kl 10-13, därefter lunch
2017
◦ SIKO AU 11 januari, fysiskt möte
◦ SIKO styrelsemöte 23 januari, norra skärgården kl 11-15 inml lunch

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Fråga om SIKO Höstresa 9-12/10 besvarades. En bussresa till Vinön och Torsö
på tema skärgårdsskolor, är tanken, med en avstickare till Jönköping för att
göra ett studiebesök hos Statens Jordbruksverk...
9. Övriga frågor


Skärgårdsting Bo T informerade om planerat Skärgårdsting i Dalarö den
20 augusti. Traditionen av Skärgårdsting i Nynäshamn med en del ”tingel
tangel” ändras fr o m i år, så att ”tingel tanglet” blir kvar i Nynäshamn och
Dalarös skärgårdsting kommer att behandla:
1. Ornö trafiken
2. Strandskydd
3. Säl och skarv
4. Vattenkvalité
5. Nord Syd linjen
6. Sammanslagning av kyrkliga församlingar (Idén är att föra dialog och att
ena skärgårdsbor till gemensamma uppfattningar.)

10. Mötet avslutades.
Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Björn Cederwall

Nilla Söderqvist, vice ordf

