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SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2017

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte hos Sjöpolisen i Nacka, 14 mars 2017

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Alf Anderin,

Sv. Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Per Frideen

Ornö

Calle Regnell

Utö, Utö Kontakt- och Intresseförening

Mötet hölls hos Sjöpolisen i Nacka och inleddes med information från och dialog
med Rikard Sieverts och Erik Ullberg Westin. Sjöpolisen är skärgårdens närpolis och
det var ett mycket intressant och givande möte. Överenskoms att skicka en lista över
skärgårdens skolor för att dessa ska kunna få besök av Sjöpolisen.
1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet för 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 den 24 januari och konstituerande styrelsemöte den
25 februari, som justerats via mail samt minnesanteckningarna från
föregående AU-möte den13 februari och 5 mars, som även dessa justerats via
mail, lades till handlingarna.
5. Ö för Ö, Ornö / Sandhamn Per F rapporterade från Ö för Ö mötet på Ornö,
som samlade ca 100 deltagare. Det var ett lyckat möte med hög aktivitet. Näst
på tur står Sandhamn den 30 – 31 mars, Uffe planerar att delta.
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6. Remisser / uppföljning


Stavsnäs Ulla har följt upp vad som händer gällande planerna för
Stavsnäs hamn. Frågan kommer upp på Värmdö skärgårdsråd i maj.



Tyresån i Haninge Remissen avser vandringsvägar för fisk. SIKO
avstår från remissvar, då detta inte primärt är någon skärgårdsfråga.
(för intresserade finns remissen att få via Nilla)

7. Ekonomi Urban var tyvärr förhindrad att delta, men lät hälsa att ekonomin är
helt under kontroll. Medlemsföreningarna är fakturerade, slutredovisning
insänd till Landstinget och anslagsframställan likaså inskickad.
8. Bredbandsenkäten SIKO har besvarat SRF:s bredbandsenkät och Uffe
berättade att SIKO fått beröm för sina utförliga svar i samband med SRF:s
årsmöte. Om ytterligare svar är på gång, skall dessa skickas till Nilla.
9. På gång/avrapportering


SRF Årsmöte hölls på Visingsö den 11 mars. SIKO representerades av
Uffe, Björn S, Urban och Maria Nilsson. Uffe berättade att det varit ett
intensivt och bra möte. Utöver själva årsmötet fanns följande punkter på
dagordningen:
 SRF:s utvecklingsprojektet ”Vilja Våga Kunna” Fortsatt
arbete för att söka bidrag.
 ”Ta lärdom av Norge” – Hans Ahrén rapporterade från en
skärgårdsutvecklingskonferens på den norska ön Traena.
 SRF:s arbetsgrupper, presentation av arbetet
 Medlemsföreningarna – presentation
 Landsbygdskommitténs betänkande (75-punkts programmet)
SRF kommer att hålla Representantskapsmöte den 24 – 26
november.
Fredag 17 mars ordnar SRF en konferens för skärgårdsutvecklare
på Landstinget i Stockholm och med medverkan av
skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming. Nilla medverkar i
programmet för SIKO:s del.
Studiebesök Bohusläns skärgårdsråd Jan Erik Jansson, ordf. i
Bohusläns skärgårdsråd, har anmält intresse att föreningen vill besöka
SIKO och även få träffa Skärgårdslandstingsrådet i Stockholms län.
SIKO välkomnar besöket.



Utvärdering studieresan Den lyckade studieresan har utvärderats
tidigare och information har nu också lämnats på årsmötet samt som en
bilaga i SIKO:s verksamhetsberättelse.



Regionala Skärgårdsrådet Protokoll från Regionala Skärgårdsrådet
(senaste mötet 24 februari) samt från Exekutiv kommittén kommer att
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skickas till SIKO:s styrelse (Britt).


Sjötrafiken
 ett informellt möte med Waxholmsbolaget, där representanter
från Trafikantföreningen och SIKO deltog, genomfördes den 7
mars. SIKO framförde bl a:
1. Positivt om avtalstiden inte blir för lång, små rederier riskerar
att slås ut och risk för en monopolsituation uppstår

2. Viktigt att värna små lokala rederier, de är en tillgång för
skärgården även i andra sammanhang (skolskjutsar, sjukresor,
hemtjänst mm)
3. Viktigt att kraven i upphandlingen beaktas när avtal träffas. I
senaste upphandlingen fanns krav på tillgänglighetsanpassning
och båtkvalité, som sedan inte gällde. Exempel är de gamla
båtarna Cascade och Tess, som är i trafik, men som inte
motsvarar kraven i upphandlingen.
4. Basturlista som underlättar arbetspendling mm
5. SIKO förslaget med ”rätt att ta med kompis kostnadsfritt”
för mantalsskrivna skolbarn – vad händer?

Trafikförvaltningen visade en öppen och lyssnande attityd, vilket
upplevdes positivt. Tidsplaneringen innebär att våren används för
samråd och förankring, hösten för att ta fram avtalsunderlaget och i
februari 2018 kommer upphandlingen att läggas ut.
Även Horstensleden diskuterades under denna punkt. Medialt är
frågan aktuell igen och det är bra om SIKO ”läser på” så att vi har
möjlighet att ha en väl underbyggd åsikt från SIKO. Styrelsen beslutade
att som ett första steg representanter för ägarna på Horsten skall
bjudas in till ett AU möte, för att höra deras åsikter.


Barn-och ungdomsfrågor Bordlägges.



Rapporter (övriga möten man varit på) Per F. rapporterade från
seminariet ”Landsbygds- och skärgårdsstrategi”. Styrelsen beslutade
att innan sommaren ta kontakt med Hanna Wik på Landstinget för att få
ett särskilt möte angående SIKO:s synpunkter på RUFS.



Medlemsföreningar Ordförande uppmanade samtliga
medlemsföreningar att inför nästa styrelsemöte den 26 april, skicka in
de tre viktigaste frågorna för varje förening. Avsikten är att varje
förening gör en 5 minuters presentation på kommande möte.

10. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Nästa möte hålls den 22 mars och Uffe
informerade om dagordningen:
 Lokal service – post- och paket
 Driftstöd till butiker
 Betaltjänster
 Mobiltäckning
 Ö för Ö
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 Utveckling av skolan


Post och paket Medlemsföreningarna uppmanades att skicka in
konkreta exempel på brister i post- och paketservice till Nilla– vilket
behövs för att driva frågan vidare.



Ansökan om medlemskap i SIKO Inga ytterligare ansökningar har
inkommit. Beslut om förnyat medlemskap för Östra Lagnö Byalag togs
på årsmötet. Efter dialog om huruvida någon aktiv marknadsföring skall
göras beslutade styrelsen att höra om tidningen Skärgården kan vara
intresserade av att skriva om SIKO:s olika medlemsföreningar.
Uppdrogs åt Britt att ta kontakt.



Hemsidan Nilla försöker komma med på en kurs ”Kvinnor kodar”
(första kurstillfället fulltecknat). I övrigt är hemsidan uppdaterad med ny
info efter årsmötet.



Möten framöver
Uffe gick igenom möteskalendariet (nedan). En öppen fråga är vilket
tema SIKO:s Höstmöte 7 oktober, skall ha – frågan tas upp på nytt.



Trafikantföreningen, vintermöte 16 mars kl. 18.30



AMF1 Stockholms skärgårdsråd 16 mars kl. 18 – 20.30



Skärgårdskonferens SRF, Landstingshuset 17 mars kl. 10-16



Exekutivkommittén 22 mars kl. 14 – 16



Årsmöte Rindöborna 29 mars



Trafikantföreningens styrelse, 30 mars kl. 18



Ö för Ö Sandhamn, 30 – 31 mars



SIKO AU, Skype, 3 april, kl. 18.30



Referensgrupp för Sjötrafiken 11 april kl. 14.30-15.30



SIKO styrelse 26 april, kl. 09.30, preliminärt Militären



SKVVF förbundsstämma, 26 april kl. 13-15



Regionala Skärgårdsrådet 4 maj



Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 11 maj kl. 10-13



Nordiska Skärgårdssamarbetet, Skärgårdens landsbygdspolitik 17 maj i
Norrköping



SIKO AU, Skype, 23 maj kl. 19



Exekutivkommittén 15 juni kl. 9 – 11



Skärgårdsstiftelsen 16 juni



SIKO AU, Skype, 16 augusti kl. 19



SIKO AU, Skype, 4 september kl. 19
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Regionala Skärgårdsrådet 14 september



SIKO styrelse, 14 september (efter Regionala Skärgårdsrådet), preliminärt
Landstinget



SKVVF, kontaktombudsmöte-seminarium 20 september



SKVVF styrelsemöte, 21 september



Exekutivkommittén 21 september kl. 9 – 11



Bryggrådsmöte, Trafikantföreningen, 21 september



SIKO AU Skype, 26 september kl. 19



SIKO styrelse 7 oktober, heldag på Nämdö



Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 12 oktober kl. 10-13



Referensgrupp för Sjötrafiken 17 oktober kl. 14.30-15.30



Skärgårdsstiftelsen 9 november, kl. 10



SIKO AU, Skype, 9 november kl. 19



SIKO styrelse, 13 november, preliminärt Länsstyrelsen



SKVVF styrelsemöte, 23 november



SRF Representantskapsmöte, 24 – 26 november



Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 7 december kl. 10-13



Regionala Skärgårdsrådet, 8 december



SIKO styrelse, 11 december, museet Hamn



Skärgårdsstiftelsen 12 december, kl. 10

2018


SIKO AU (fysiskt möte) 10 januari kl. 10



SIKO styrelse 30 januari, kl. 10-14 preliminärt Skärgårdsstiftelsen



Årsmöte Nämdö Hembygdsförening 3 februari kl. 14



SIKO AU, Skype, 6 februari kl. 18



SIKO årsmöte 17 februari, Sandhamn



Samarbeten (skärgårdsföretagarna, Åland, m.fl.) Inget nytt att
rapportera denna gång.



Arbetsgrupper Avsikten är att SIKO:s etablerade arbetsgrupper ska
arbeta fritt och självständigt. Uffe och Britt fick i uppdrag att skriva till
arbetsgrupperna och ”pusha” samt även informera om möjligheter till
ekonomiska bidrag för kostnader kopplade till arbetsgruppsarbetet.
Vidare berättade Uffe att SIKO:s Blåljusgrupp fått beröm i samband
med SRF:s årsmöte.



SIKO 2025 I samband med årsmötet diskuterades visionsprojektet SIKO 2025
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Hur ska vi komma loss från att huvudsakligen ”motverka försämringar”
och istället driva förbättring och utveckling?



Hur kan skärgårdsföreningar bäst samverka med initiativ som tas genom
sociala media?



Vilken lag eller förordning är mest hindersam för dig just nu i din
verksamhet?



Vad tror du kommer att vara de vanligaste yrkena i skärgården för att
försörja sig? Precisera!

En del svar har lämnats in skriftligt, men fler svar är välkomna!
Skicka till AU!
11. Övriga frågor


Uffe informerade om parlamentariska Landsbygdskommitténs
slutbetänkande och deras förslag med 75 punkter. Samtliga
uppmanades att till Uffe skicka in de 10 punkter man prioriterar högst.
Uffe kommer att vidarebefordra dessa sammanställda prioriteringar till
SRF, som lämnar remissvar.



Styrelsen beslutade att SIKO broschyren skall uppdateras.



Lokala Skärgårdsråd Calle R tog upp frågan om hur arbetet fungerar i
de lokala skärgårdsråden. Styrelsen diskuterade de olika erfarenheter
som finns från olika kommuner.



LEADER Stockholmsbygd, Valberedning Nilla och Bo T är invalda i
valberedningen för LEADER Stockholmsbygd.

12. Mötet avslutades

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

