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SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2016

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte på Djurö Räddnings Center 1 september 2016

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Rolf Kling

Svartsö, Svartsörådet

Bo Tyrefors

Gålö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Total res- och frånvarotid för mötesdeltagarna 69 timmar

Styrelsemötet hölls i Kustbevakningens lokaler på Djurö Räddnings Center. De som
har verksamhet kopplad till Räddningscentret är Sjöfartsverket, Kommunala
räddningstjänsten (brandvärn), Sjöräddnings Sällskapet, Sjöpoilisen och
Kustbevakningen. Efter styrelsemötet informerade Nils Sandström från
Kustbevakningen om verksamheten – mycket intressant!
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 26 maj som justerats via mail av Rolf Kling samt
minnesanteckningarna från föregående AU-möte 20 juni och 18 augusti, som
justerats via mail, lades även dessa till handlingarna.
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5. Remisser/uppföljning
 RUFS Samråd sker fram till 30 september och Per F kommer att skicka
in SIKO:s synpunkter. Se även punkt 7 nedan, angående RUFS-möte
på Möja.
 Stavsnäs Vinterhamn SIKO har lämnat synpunkter i juni. Någon
återkoppling eller ytterligare information har ännu inte kommit.
 Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län, SIKO:s
sjötrafikgrupp har i uppdrag att bevaka remissen. Remisstiden utgår
30 september.
6. Ekonomi Ulf informerade om läget beträffande besvärsärendet inom
Landstinget gällande beslutet om SIKO:s anslag. Vidare uppmanade Urban
styrelsemedlemmarna att skicka in underlag för mötesarvoden och
reseersättningar efter september månad, dvs ersättningar och utlägg t o m
kvartal 3.
7. På gång/avrapportering
 SRF (årsmöte) Björn S rapporterade från SRF:s senaste möte. Vidare
gjordes en genomgång av SRF:s arbetsgrupper och SIKO:s
representation i grupperna:
 Blåljusgruppen Jejje
 Bredbandsgruppen Uffe undersöker om Börje Caesar kan
ställa upp.
 Fiskegruppen Rune Wikström
 Färjegruppen Björn S
 Skärgårdens Unga samt integrering av nyinflyttade saknas
 Skolgruppen saknas
 Skärgårdsbönder Thomas J
 Miljö- och energi Maria Nilsson, Alf Anderin
 Bogruppen Bo Tyrefors
 Skärgårdsbryggan Nilla
SRF:s arbetsgrupper har möten inom kort. Skolnätverket träffas fredaglördag 23-24 september på Svartsö. Övriga SRF:s arbetsgrupper träffas 12 oktober på Vinön, se bifogad inbjudan.
SRF träffar Skatteutskottet gällande bränsleskattfrågan den 22 september.
 Regionala skärgårdsrådet Anteckningar från möte den 25 augusti
kommer att delges när de kommer. Nästa möte är 1 november. Viktigt
att SIKO representanterna (både ordinarie och ersättare) deltar på
dessa möten. Aktuella frågor är bl a Post- och paketservice samt
Skolfrågor. Nordiska Skärgårdssamarbetet har möte den 29 november,
då kommer skolfrågor att diskuteras.
 Postservice Det finns anledning till fortsatt oro gällande utvecklingen av
post- och paketservice. Försämringar smyger sig in. SRF driver frågan
på Riksdagsnivå och SIKO till Länsstyrelsen. SRF:s remissvar till
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Näringsdepartementet ”Som ett brev på posten” bilägges. Uppdrogs åt
Nilla och Britt att följa upp och bevaka post- och paketfrågan.
 Ö för ö 13 – 14 oktober hålls nästa Ö för Ö möte för Svartsö / Ingmarsö.
SIKO förväntas bli inbjudna enligt tidigare överenskommelse. Rolf
skickar info om mötet till Nilla, som lägger ut på hemsidan.
 Uppdatering av RUFS Uffe och Per F rapporterade från RUFS möte
som hölls på Möja den 30 augusti. Det var ett mycket bra möte och
Landstingets representanter tog till sig av de synpunkter SIKO
framförde. Per F kommer att skicka in SIKO:s remissvar.
 Sjötrafiken Britt rapporterade om nuläget. Sommarens turbulens kring
TRSM har klingat av när ny ledning tillsatts inom bolaget.
Referensgruppen för sjötrafiken har möte den 18 oktober och SIKO har
begärt en uppföljning av trafiken – hur fungerar det med nya
entreprenörer? De signaler vi fått är att södra områdena är nöjda
medan mellanskärgården fått en del försämringar. Uffe uppmanade
föreningarna att inkomma med synpunkter till SIKO:s sjötrafikgrupp,
till britt@vahine.se innan mötet den 18 oktober.
 Barn-och ungdomsfrågor Inget nytt att rapportera, fortsatt oro för
skärgårdsskolorna. Bo T tog även upp frågan om integration för
ensamkommande flyktingbarn, eller snarare avsaknaden av integration.
 Rapporter
 Bilbesiktning på öarna sker 3-4 september på Utö, 10
september på Runmarö samt 11 september på Svartsö och
Möja.
 Ö-rätt Det har varit invigning av Ö-rätts nya kök, verksamheten
är framgångsrik. Ett bra exempel på lyckat entreprenörskap i
skärgården.
 Arbetsgrupper Bordlades. På SIKO:s möte på Möja i våras startade
arbetet ”SIKO 2020”. Nytt möte för att fortsätta arbetet planeras till
vintern.
 Leader Stockholmsbygd Bo Tyrefors berättade om projektet med
hamnutbyggnad på Landsort, som stöds av bl a Leader.
 Medlemsföreningar
 Svartsörådets verksamhetsberättelse Rolf har delgivit rapport
från Svartsö. Mycket positivt med skriftlig rapport! Rolf berättade
även om pågående bredbandsutbyggnad på Svartsö
.
 Nämdö Nilla berättade om senaste numret av Nämdö Nu, med
rapporter om vad som sker på Nämdö, se
http://namdo.dinstudio.se/text1_18.html

I övrigt inget nytt att rapportera.
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 Skärgårdstinget på Dalarö Bo T rapporterade från ett välbesökt
Skärgårdsting på Dalarö. Dessa kommer att hållas vartannat år på
Dalarö och vartannat år i Nynäshamn.
 SIKO Höstresa 9-11 Oktober Urban rapporterade om planeringen för
SIKO:s höstresa den 9 – 11 oktober. Max deltagarantal är 25 personer.
Uppdrogs åt Urban att göra detaljprogram, som Britt kan skicka ut till
styrelsen och föreningarna.
8. Information från ordförande, AU
 Exekutivkommittèn Nästa möte hålls den 29 september.
 Ansökan om medlemskap i SIKO Inga nya ansökningar om
medlemskap har inkommit.
 Hemsidan Samtliga uppmanades att kontakta Nilla beträffande
information som kan vara aktuell att lägga ut på hemsidan.
 Möten framöver
o

Styrelsemöte SKVVF 15 september

o

Trafikråd 20 september

o

Kontaktombudsmöte SKVVF heldag 21 september: Fritidsbåtlivet
och vattenmiljö (båtbottenfärg och båtskrotning)

o

SIKO AU 26 september, skype kl. 19

o

SIKO HÖSTRESA 9 - 11 oktober En bussresa till Vinön och Torsö
på tema skärgårdsskolor och med en avstickare till Jönköping för att
göra ett studiebesök hos Statens Jordbruksverk.

o

Sjötrafikens Referensgrupp 18 oktober

o

Exekutivkommittén 19 oktober kl. 9 – 11

o

Trafikantföreningen 27 oktober kl. 18

o

Regionalt Skärgårdsråd 1 november kl. 10

o

Skärgårdsstiftelsens styrelse 3 november kl. 10

o

SIKO AU 8november, skype kl. 19

o

SIKO styrelsemöte 12 november, Utö

o

SIKO AU 24 november, skype kl. 19

o

Styrelsemöte SKVVF 24 november

o

Exekutivkommitté 6 december

o

Skärgårdsstiftelsens styrelse 8 december

o

SIKO styrelsemöte 9 december skärgårdsstiftelsen, kl. 10-13,
därefter lunch

o

Trafikantföreningens årsmöte, 15 december kl. 18.30

2017
◦

SIKO AU 11 januari, fysiskt möte
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SIKO styrelsemöte 23 januari, norra skärgården kl. 11-15 inkl. lunch

 Samarbeten (skärgårdsföretagarna, Åland, m.fl)
 Uppdrogs åt Uffe att kontakta Skärgårdsföretagarna för att följa
upp eventuella aktuella frågor för samarbete.
 Nilla följer upp kontakt med Dan Backman, näringslivsutvecklare
i Skärgårdsnämnden i Ålands Landskapsregering. Enligt tidigare
plan var det aktuellt att AU träffar ålänningarna till hösten.

9. Övriga frågor
 Nilla fick i uppdrag att skicka ut en ny sändlista för SIKO styrelse.
 Britt berättade om besök på Kökar under sommaren. Speciellt positivt
var att Kökars kommundirektör hade ett litet anslag med information om
lediga boenden och ”Ringer en potentiell inflyttare, kontakta
Inflyttningsteamet …..”. Fantastiskt att kommunen är så konkret!
 Mink Björn S informerade om att förekomsten av mink i skärgården
dessvärre har ökat väsentligt.

10. Mötet avslutades

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf

Bilagor: Mötesinbjudan SRF:s arbetsgrupper
SRF:s remissvar till Näringsdepartementet ”Som ett brev på posten”

