SIKO styrelsemöte, möte nr 3 år 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från
styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 29 april 2014

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (ordf)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t)

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 23t o 30m)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening (kassör)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t)

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t)

Per Frideen

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t o 30m)

Lars Olsson

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t o 30m)

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 5t)

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m)

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t o 45m)

Arne Griphult

Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t)

Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen, närvarande under punkt 14
Total frånvarotid för samtliga, 98 timmar o 45 minuter

1. Mötets öppnande
Ulf Westerberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare
Ulla Larsson utsågs att justera protokollet.
3. Dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU+styrelse Protokoll från föregående
styrelsemöte som justerats via mail av ordförande och av Rebecca Dertell lades
utan erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från föregående AUmöte, som justerats via mail av Nilla, lades även dessa utan erinringar till
handlingarna.
5. SIKOs nya stadgar – möte med Ornöborna mm Uffe informerade om det
förslag till hantering av ansökningar om medlemskap i SIKO samt
förtydliganden i stadgarna (redaktionella ändringar) som Alf A och Bo T
diskuterat enligt det uppdrag de fick vid förra styrelsemötet.
Sammanfattningsvis beslutade styrelsen att ge AU i uppdrag att:
 komplettera stadgetexten så att det även framgår att SIKO:s arbete syftar till
”förbättra förutsättningar för att möjliggöra fastboende” (redaktionell ändring)
 ta fram en bilaga där det ska framgå att föreningar som ansöker om
medlemskap i SIKO i sina egna föreningsstadgar skall ha formuleringar som
styrker att man arbetar mot samma mål som SIKO
 lägga ut info på SIKO:s hemsida
Vidare konstaterade styrelsen att de nya stadgarna innebär att styrelseledamöterna
är personligt valda till styrelsen, inte som representanter för sin lokala
hemmaförening. Samtidigt ser alla positivt på ett så stort engagemang i SIKO:s
arbete som möjligt – representanter från de lokala föreningarna är välkomna till
SIKO:s styrelsemöten och kan adjungeras in vid speciella mötestillfällen efter kontakt
med ordförande.
Uffe rapporterade från ett bra möte med Bo Granström från Ornöborna.
Förutsättningarna för att söka medlemskap hade diskuterats och bollen ligger nu hos
Ornös föreningar.
Uppdrogs även till Uffe att be Lotta L i Företagarna Skärgården ta kontakt med
Ljusterö Företagarförening, som vi fått en uppfattning arbetar på bredden med
många skärgårdsfrågor.
6. Ekonomi
Urban informerade att årets anslagsframställan är inlämnad och att beloppet i
ansökan höjts till 470.000 kr med motivet att ökad aktivitet inom SIKO drivit upp
kostnaderna.

7. Rapport från mötesdeltagande
 SRF årsmöte Alf A har mailat rapport från årsmötet och Nilla lägger ut
länkar på hemsidan.
 Trafikantföreningens årsmöte Britt och Jejje deltog på årsmötet och
berättade att utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterades den
kommande sjötrafiken. Gustav Hemming deltog och delgav sin syn på vad
som krävs för en framtida levande skärgård.
 UROSS årsmöte En länk med information om UROSS årsmöte finns på
SIKO:s hemsida.
 Svealands Kustvattenvårdsförbund Lars O berättade om det arbete med
mätningar av miljöindikatorer i Östersjön som Svealands
Kustvattenvårdsförbund bedriver. Länk till Svealands
Kustvattenvårdsförbund finns på SIKO:s hemsida. Ett förslag är att lägga ett
av SIKO:s kommande styrelsemöten hos Svealands
Kustvattenvårdsförbund.

8. Information från ordförande, AU, remisser, inbjudningar mm Se Punkter
från AU-mötet Följande kommenterades:
 Nilla skickar ut information när så är aktuellt enligt sändlista för ”SIKO:s
kontaktpersoner”. Meddela Nilla om ytterligare namn bör med på denna
sändlista.
 Strandskyddsremisser Arne G har besvarat remiss för Norrtälje kommun. På tur
står nu Österåker och Vaxholm – styrelsen uppskattar att Arne tar på sig att
besvara även dessa.
 Kommenterades att BUD och bredbandsutbyggnaden löper på bra. Ett lyckat
möte hölls den 25 april på Ornö.
 Central Baltic konferens ordnas den 12 maj. Per Frideen kommer att delta.
 Projekt Matchmaking Inom ramen för det Nordiska Skärgårdssamarbetet
anordnas ett seminarium den 13 maj på Länsstyrelsen med syfte att initiera
kommande projekt. Oklart om någon från SIKO har möjlighet att delta.
 Partnerskapsmöte Länsstyrelsen anordnar Partnerskapsmöte inom
Landsbygds- samt Havs- och fiskeriprogrammet den 22 augusti. Britt fick i
uppdrag att höra om Barbro Nordstedt har möjlighet / intresse att delta. (Barbro
har deltagit på dessa möten tidigare)
 Seglarförbundets Ungdomsprojekt / Young Voices Planerat möte med SIKO,
Seglarförbundet och Sandra Lövgren från Young Voices / Skärgårdsstiftelsen
fick ställas in p gr a sjuka barn och lamning. Britt bevakar att nytt möte kommer
till stånd.

 AMF 1 skärgårdsråd SIKO är i sedvanlig ordning inbjudna till AMF1
skärgårdsråd, denna gång kommer Charlotte Schröder och Kåre Hagman att
delta.
9. På gång/avrapportering
◦

Sjötrafiken SIKO, Trafikantföreningen och Företagarna Skärgården har
deltagit i samrådsmöte på Trafikförvaltningen. Innan detta möte hade
föreningarna träffats för att enas om vilka punkter vi vill trycka på inför
nya upphandlingar:
▪

Trafiken ska fungera väl så bra som hittills, komplettera där det brister
(inte "hela havet stormar" och börja från början)

▪

Vi vill ha - separat trafikledning, 5 + 3 års avtalstid, avtal med
båtar/linjer istället för geografiska områden

▪

Om utveckling av trafiken innehåller förslag om ändringar i trafik till
kärnöar och replipunkter, vill vi i god tid få tillfälle till konkreta samråd
- vi har kunskap om resmönster, parkeringar och andra
konsekvenser etc

▪

RUFS anger nedre ribban för trafiken

▪

Vi är rädda för upplägg som kan skapa privata monopol på sikt (vi vet
hur det fungerade med SÅA t ex)

▪

Vi är inte främmande för fler "kallelseturer" främst i vinterturlistan
(miljöskäl)

▪

Gällande tillgänglighet är de prioriterade frågorna handikappanpassning, utveckling av svävare (större, sjövärdigare,
mer handikappvänliga), utveckling av fartyg / prio för plats för frakt
och bagage

▪

Att pendlingsresor kan fungera har både miljö och
tillgänglighetsperspektiv

▪

Fungerande FRAKTER är mycket prioriterat för en "levande
skärgård"

▪

Vi efterlyser det utlovade Sjötrafikrådet (efter detta möte har det
kommit information att ett Sjötrafikråd och en referensgrupp skall
bildas)

▪

Vi förstår inte på vilka grunder det skapas en känsla i processen av
att det råder stor BRÅDSKA - det gör det inte, det är viktigare att det
blir rätt och att trafiken hela tiden kan utvecklas i takt med förändrade
resvanor och behov

Mötet på Trafikförvaltningen var seriöst och tjänstemännen lyssnade på
de synpunkter som framfördes. Nästa viktiga händelse är planerat beslut

om inriktning (dvs t ex områdesindelning och avtalstider) iTrafiknämnden
den 13 maj. Utredningsresultat och förslag till beslut kommer att finnas
på SL:s hemsida några veckor innan. ”Trafikgruppen” (Britt från SIKO
samt Trafikantföreningen och Företagarna Skärgården) bevakar fortsatt
händelseutveckling.
◦

Postservice Camilla S och Nilla har tagit fram en skrivelse till Gustav
Hemming, som tidigarer delgivits styrelsen. Målet är att en bearbetning
av skrivelsen sker så att vi får en skrivelse med ”SIKO:s inställning
gällande post- och paketservice” och gärna i samarbete med
Företagarna Skärgården. Nilla har uppdraget att kontakta Lotta
Ljungberg för att höra om Företagarna Skärgården är intresserade av
samarbete i denna fråga.

◦

SIKO info-broschyr Den nytryckta broschyren, som är jättefin, delades
ut på mötet. Även visitkort kommer att tas fram för styrelseledamöterna,
Nilla är ansvarig.

10. Möte med partierna inför valet, planering, SIKO höstmöte Frågan har
beretts inom AU och efter diskussion i styrelsen gäller nu följande:
 SIKO arrangerar Höstmöte (”valmöte med inbjudna politiker”) torsdag 4
september på Waxholms Bio (troligen ca kl 17 – 20). Urban gör de praktiska
bokningarna.
 Uffe kontaktar Lasse Söderman med frågan om Lasse kan ställa upp som
moderator. Uffe kollar även om Bengt Almkvist har möjlighet att medverka.
 Det frågeformulär som vi tidigare arbetet på med ”frågor till politiker inför valet”
ingår i förberedelsearbetet för Höstmötet.
 Ett styrelsemöte under vinterhalvåret läggs på någon av öarna och de
nyvalda politikerna bjuds in till detta.

11. Ö-rapporter (i mån av tid) Som en följd av SIKO:s nya stadgar där
styrelserepresentanterna inte i första hand är representanter för sin lokala
förening, kommer arbetet med Ö-rapporter att få nya rutiner. Målet är att de
lokala föreningarna mailar ”Lokala föreningsrapporter” minst 2 gånger per år.
Ordförande återkommer med uppmaning till föreningarna när det är dags.

12. Museuminventering Länsstyrelsen Gustav Hemming har initierat ett
museiprojekt för skärgården i Stockholms län. Rent konkret är målet att till
sommaren få fram en folder med information om samtliga skärgårdsmuseer. Till
hösten kan sedan en konferens för de som driver museerna bli aktuell.

Styrelsen beslutade att SIKO kan ta på sig att vara värd för projektet och mot
arvode arbeta med foldern.
13. Möten framöver

 Trafikantföreningens styrelsemöte 6 maj
 Regionala Rådet 8 maj*
 Central Baltic konferens 12 maj
 Projekt Matchmaking inom ramen för det Nordiska Skärgårdssamarbetet 13
maj på Länsstyrelsen
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 22 maj
 SIKO AU möte 26 maj kl 19(telefon)
 SIKO styrelsemöte 3 juni**
 Skärgårdsbåtens dag 11 juni
 Exekutivkommitté 18 juni
 SIKO AU möte 19 augusti
 Partnerskapsmöte inom Landsbygds- samt Havs- och fiskeriprogrammet den
22 augusti
 SIKO styrelsemöte 28 augusti
 SIKO Höstmöte 4 september i Vaxholm
 SIKO styrelsemöte 15 oktober
 Svealands Kustvattenvårdsförbunds möte 15 oktober
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 23 oktober
 Regionala Rådet 6 november
 SIKO styrelsemöte 8 december
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 18 december
* Lars O mailar synpunkter beträffande undervattensarbete till Britt, som bevakar att
detta framförs på Regionala Rådets möte.
** Förslaget är att SIKO den 3 juni har eget styrelsemöte kl 10 – 12 och att
eftermiddagen är gemensamt möte tillsammans med Företagarna Skärgården och
Trafikantföreningen. AU har uppdraget att planera vidare för detta.

14. Övriga frågor Information lämnades om följande:
 Bredbandsutbyggnad på Östra Lagnö
 Bredbandsutbyggnad på Möja och Nämdö
 Ägarbyte och drifttagning av Nässlingens konferensanläggning
 Pontonbryggor för pendelparkering i Sand på Nämdö

15. Information från Lena Nyberg
Lena N informerade om aktuella frågor inom Skärgårdsstiftelsen. Vidare berättade
hon att en ny struktur för turism och destinationsutveckling håller på att etableras. En
organisation bildas gemensamt av representanter från skärgårdskommunerna,
Landstinget, Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget.
Organisationen skall sitta hos SVB (Stockholms Visitors Board).
SIKO styrelse tackade Lena för medverkan och uppskattar att vi kan ha
informationsutbyte på detta sätt.

16. Mötet avslutades

Britt Fogelström, sekreterare

Justeras:

………………………………………………………………………………
Ulf Westerberg, ordförande

Ulla Larsson, styrelseledamot

