SIKO styrelsemöte, möte nr 5 år 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från
styrelsemöte på Hartwickska Huset den 4 september 2014
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Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Per Frideen

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Arne Griphult

Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag

1. Mötets öppnande
Ulf Westerberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. I samband med dagens
styrelsemöte hölls även ett gemensamt möte med SIKO och Företagarna
Skärgården, separata minnesanteckningar från detta möte bilägges.
2. Val av justerare
Jan-Evert Jäderlund 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 Alf Anderin lades utan
erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från föregående AU-möte,
som justerats via mail av Urban, lades även dessa utan erinringar till
handlingarna.
5. Remisser
◦ Landsbygdsprogrammet Britt presenterade förslag till remissvar, som
godkändes (bifogas). Uppdrogs åt Britt att skicka in snarast.

◦ Strandskyddsremisser Arne G har tagit fram förslag till remissvar
gällande strandskydd i Österåkers kommun. Styrelsen uttryckte sin
uppskattning över att Arne sköter arbetet med strandskyddsremisserna
så föredömligt. Nästa remiss som är på gång gäller Vaxholms kommun.
Uppdrogs åt Arne att skicka in remissvar.
◦ Strandskyddsskrivelse Arne G samt Ann-Gret från Företagarna
Skärgården har tagit fram förslag till skrivelse om strandskyddet enligt
uppdrag vid mötet på Blidö den 3 juni. Några §-nummer behöver
uppdateras (ändringar som gjorts i lagen). Arne fick i uppdrag att göra
ändringarna, i övrigt godkändes skrivelsen och kommer att undertecknas
av Ulf och Lotta och skickas in.

6. På gång / avrapportering
◦ Komplettering av SIKOs nya stadgar Uppdrag att komplettera
stadgarna redigeringsmässigt enligt nedan finns sedan tidigare:
 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
Beslutades att Ulf och Nilla får i uppdrag att genomföra detta samt
lägga ut ny text på SIKO:s hemsida.
◦ Skrivelse om postservice, Camilla S och Nilla har tidigare tagit fram en
skrivelse till Gustav Hemming, som delgivits styrelsen. Nilla har
uppdraget att i samarbete med Lotta från Företagarna Skärgården att
med ovannämnda skrivelse som grund utarbeta en gemensam skrivelse
”Företagarna Skärgården och SIKO:s inställning gällande post- och
paketservice”. Uppdraget kvarstår.

◦ Medlemsansökningar till SIKO Medlemsansökan har inkommit från
Föreningen Ornöborna. Styrelsen tog del av information gällande
föreningen. Bo Tyrefors informerade att det även förs en diskussion om
samgående mellan Ornö Skärgårds Intresseförening och Södra
Skärgårdens Intresseförening. Konstaterades att medlemsansökningar
kommer att behandlas i samband med SIKO årsmöte.

◦ Uppdatering av RUFS, Inget nytt att rapportera – punkten finns med för
allmän bevakning under den tid arbete med uppdatering pågår. Per F
följer upp frågan.

◦ Seglarförbundets ungdomsprojekt / Young Voices, Britt har sedan
tidigare uppdrag att ordna möte med Sandra från Skärgårdsstiftelsen och
med Seglarförbundets projektledare – uppdraget kvarstår.

◦ Skärgårdstrafiken Britt informerade att Landstinget nu arbetar med ny
upphandling. Öppna möten har genomförts med det nybildade
Sjötrafikrådet samt även möten med Sjötrafikrådets referensgrupp. SIKO
har varit representerat på mötena. Gällande Sjötrafikrådets
referensgrupp är Britt och Joel N utsedda SIKO representanter. Positiva
förändringar i förhållande till förra höstens avbrutna upphandling är bl a:
▪ nuvarande turlistor utgör grunden för kommande trafik
▪ upphandling ska ske i 6 områden (tidigare 3), positivt för mindre
skärgårdsredare
▪ avtalstiden är 8 år + möjlighet till 4 års förlängning (tidigare 10 + 5)
Vidare arbetar man nu även med Nord – Sydlinjen. Det blir en
försöksperiod som motsvarar sommarturlistan 2015. Svårt att tycka
något innan vi får se turlistan.

◦ Partnerskapsmöte 22 augusti, Barbro Nordstedt deltog på mötet och
har avrapporterat så att vi fått bra underlag för att lämna SIKO:s
remissvar på Landsbygdsprogrammet.

◦ Träffa politiker efter valet Nilla har sett till att SIKO:s frågor (vi arbetade
med att formulera frågor redan i vintras) har nått berörda politiker och
tidningen Skärgården. Skriftliga svar har inkommit och utgör ett bra
underlag för dialog efter valet. Se även SIKO:s hemsida där svaren finns.
Beslutades att planera för politikerdialog med de nytillträdda i två steg:
▪ AU bokar enskilda möten
▪ SIKO styrelse bjuder in till träff med samtliga berörda politiker – ett
förslag är i samordning med årsmötet
Uppdrogs åt AU att ta fram förslag till nästa styrelsemöte.
◦ Visitkort, Förslag finns nu framme och det uppdrogs åt Nilla och Urban
att beställa visitkort till AU (till att börja med).
◦ Musei-projekt, Landstinget, Gustav Hemming, har initierat ett projekt
som skall resultera i en broschyr över länets samtliga skärgårdsmuséer.
Arbetet går på sparlåga tills efter valet.

◦ Skola Ulf informerade om Sofia Distans mm Sedan tidigare är Ulf och
Alf utsedda att bevaka den viktiga skolfrågan.
◦ Bredband Ulf lämnade en lägesrapport från SIKO:s bredbandsprojekt
BUD. Bl a måste kommunerna ta fram bredbandsstrategier – inga
strategier – inga bredbandsbidragspengar. Rent allmänt är det hög
aktivitet och av bidragsskäl stor tidspress på arbetet på de öar som håller
på med bredbandsutbyggnad. Bredband kommer för många att vara den
helt dominerande frågan under hösten.

7. Ekonomi Urban informerade att beslutet om oförändrat bidrag på 450.000 kr nu
kommit och att medel kan rekvireras. Beslutsmotivering och reviderad budget
bifogas protokollet. Beslutades att godkänna arvodes och mötesersättningarna
för 2014, se bilaga.
Ornö och Sandhamn har ännu inte betalat sina medlemsavgifter. Fullständig
ekonomisk redovisning lämnas vid nästa styrelsemöte.

8. Övriga frågor
◦ Värmdö Företagardag 11 september Beslutades på Ulfs förslag att
SIKO deltar i delad monter med Företagarna Skärgården,
Möjaskärgårdens Företagarförening och Möja Turistförening.
◦ SRF:s IT dag på Visingsö 2 oktober SRF anordnar utbildning i
distansmöten och delade dokument. Beslutades att AU deltar.
◦ Skärgårdsstiftelsen Skrivelse har inkommit från Skärgårdsstiftelsen om
att mandatperioden upphör vid årsskiftet. De ser gärna en viss kontinuitet
gällande adjungerade. Styrelsen beslutade att ge Britt och Urban fortsatt
uppdrag att representera SIKO. Britt meddelar Skärgårdsstiftelsen.
◦ Färja till Waxholms Kastell Jejje informerade att Kastellet kommer att
trafikeras med ny eldriven linfärja fr o m 1 maj. Trafikverket kommer att
flytta sitt kontor till Kastellet och även Vaxholms kommun kommer att
disponera ca 1000 kvadratmeter där.
◦ Östersjöns Hus Jejje berättade att kommunen förvärvat den gamla
Shell tomten och bl a finns förslaget att bygga ”Östersjöns Hus”.
◦

9. Nästa styrelsemöte och övriga aktuella möten
 SIKO styrelsemöte 15 oktober kl 10 - 12 Svealands
Kustvattenvårdsförbund är bokade för medverkan på mötet samt lokal –
gemensamt med Företagarna Skärgården
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 23 oktober

 Regionala Rådet 6 november
 SIKO styrelsemöte 8 december
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 18 december
OBS maila gärna info till Britt om aktuella möten, så läggs de in i våra
anteckningar.
10. Mötet avslutades

Britt Fogelström, sekreterare

Justeras:

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

Jan-Evert Jäderlund, styrelseledamot

Bilagor:
Minnesanteckningar från gemensamt möte SIKO / Företagarna Skärgården
Remissvar Landsbygdsprogrammet
Beslutsmotivering till Landstingets bidragsbeslut
Reviderad budget

bilaga 1 till SIKO styrelseprotokoll nr 5

Minnesanteckningar från gemensamt möte
SIKO / Företagarna Skärgården

Till det gemensamma mötet anslöt Lotta Ljungberg och Karin Almlöv.
Ulf föredrog de gemensamma frågorna (se SIKO protokollet).
En dialog fördes om ett närmare samarbete framöver. Företagarna Skärgården har
väckt frågan om eventuellt medlemskap i SIKO, vilket samtliga närvarande såg
många fördelar med.
Medlemskap i SIKO behandlas vid SIKO:s årsmöten, så det finns gott om tid att föra
fortsatt dialog.

Enligt uppdrag

Britt Fogelström

bilaga 2 till SIKO styrelseprotokoll nr 5
Till Länsstyrelsen
2014-09-03

Remissvar från SIKO (Skärgårdarnas Intresseföreningars Kontaktorganisation)

gällande Landsbygdsprogrammet

Av remissens fem områden vill SIKO främst lämna synpunkter på:
Stöd till investeringar för konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och
rennäringsföretag
Stöd till bredband

Stöd till skärgårdsjordbruk:
Skärgårdarna är gamla kulturbygder där brukande av markerna med djurhållning varit
en viktig del i hushållet. Detta har givetvis satt sin prägel på landskapet. Dagens
höga natur- och kulturmiljövärden är därför förknippade med djurhållning på öarna,
med ängar och hagmarker, betade strandängar, skär och holmar.
Det är svårt att få lönsamhet i ett skärgårdsjordbruk eftersom man jämfört med
fastlandet drabbas av höga kostnader för transporter av djur och maskiner, tillsyn,
byggnader, mycket småskaligt etc. Vintertid kan man vara låst av is.
Skärgårdsbönderna bedriver oftast ett lågintensivt jordbruk där man inte i första hand
producerar stora mängder kött till betalande konsumenter. Det handlar i stället ofta
om att producera en tjänst till det allmänna, i form av högt uppskattade natur- och
kulturvärden, genom året runt aktiva lantbruk i skärgården. Därför är lämpligt
utformade miljöersättningar nödvändiga förutsättningar för ett fortsatt aktivt brukande.
Miljöersättningarna blir en betalning för produktionen av gemensamma nyttigheter.
Miljöersättningarna är mycket viktiga för bönder med naturbetesmarker. Men det
finns också en stor oro i hur de hanteras. Regler förändras, marker som tidigare varit
godkända kan plötsligt plockas bort, man kan bli kraftigt återbetalningsskyldig, det är
svårt att sätta sig in i de många bestämmelserna. För många innebär oron att man
kanske avstår från att söka EU-ersättningar och risken finns då att man överger
brukandet om det inte finns någon vettig ekonomi i arbetet. Bland annat har stora
områden skogsbete, som traditionellt är vanligt i skärgården, plockats bort. Det krävs
en trygghet för brukaren då han/hon går in i ett skötselavtal och att man ömsesidigt
ska hålla detta.
Här ett konkret exempel med lyckat resultat för att belysa problematiken:
Gräsö

På Gräsö i Uppland har ett lantbrukarpar utökat sin verksamhet genom att restaurera
gamla betesmarker med höga biologiska värden. Gräsö är en ganska stor ö med
flera aktiva brukare och myndigheterna värderar ön högt för stora natur- och
kulturvärden. Då är det viktigt att det finns några företag som kan växa och få
tillräckligt stor volym och lönsamhet för att kunna utöka sitt åtagande av vården av
det gamla kulturlandskapet.
Inger Abrahamsson och Christer Westerberg har under åren successivt utökat sin
verksamhet och har idag 60 djur och investerat i nya byggnader. Expansionen är
baserad på att de kunnat arrendera mark från olika gårdar där brukandet riskerat
upphöra.
Deras medvetna satsning inriktades redan från början på att producera en miljötjänst.
Tack vara att naturvärdena är högt uppskattade på Gräsö har de lyckats utveckla sitt
företag på detta vis. Ett bra exempel är den lilla ön Krakskäret. Där fanns förr flera
hektar betsmarker. Ön övergavs som betesholme för cirka 50 år sedan. Tack vare
landhöjningen hänger ön numera ihop med Gräsö. När Inger och Christer letade efter
ytterligare betesmarker för sina djur fick de möjligheten att genomföra ett
restaureringsprojekt på Krakskäret. En plan upprättades som omfattade 30 hektar,
varav 17 hektar blev godkända med högsta biologiska värden. Arbetena tog tre år att
genomföra. Nu pågår ytterligare restaureringar på intilliggande marker.
Utöver den långsiktiga miljönyttan har projektet även givit arbetstillfällen med
röjningarna och efter restaureringen kan betesmarkerna utökas. Restaureringen har
också förbättrat villkoren för de vilda djuren, inklusive fisken eftersom strandängarna
nu är betade och skapar viktiga öppna vattenytor innanför vassbältet som
lekområden.
Restaureringen har kunnat genomföras tack vare att Upplandsstiftelsen agerat bank
under själva arbetet. Som brukare är det svårt att få restaureringsstödet först när
man gjort jobbet fast kostnaderna finns under arbetets gång. Miljöersättningarna för
de klassade markerna är därefter grunden för det fortsatta långsiktiga brukandet.
Det är ett stort problem att det krävs andra ekonomiska resurser under
genomförandet av bidragsberättigade projekt – detta gäller inte bara jordbruksprojekt.
Eftersläpningen i utbetalningarna av bidragen är väldigt svår att hantera.
Stöd till bredband:
Från SIKO reagerar vi mot att Byalagen inte kan få medfinansiering från
kommunerna, vilket är den naturliga samarbetspartnern. Utbyggnaden försvåras om
kommunerna inte kan vara med och finansiera delar av utbyggnaden.
Vidare är den sänkta procentsatsen för stöd en katastrof. Hittillsvarande erfarenheter
visar att kostnaderna för utbyggnad i skärgård ligger betydligt högre än på fastlandet.
Med 50% maximalt stöd riskerar anslutningarna i skärgården helt enkelt att bli för
dyra.
Begränsning av projektledning, ekonomiadministration och upphandlingshjälp måste
tas bort, då det är just dessa insatser som avgör om ett projekt blir lyckat eller inte.

Poängberäkningen gör det mycket svårt för skärgårdsprojekt att nå höga poäng, då
både hög anslutningsgrad och antal anslutningar i absoluta tal skall vara alltför höga.
Antalet beslutsomgångar bör vara minst tre per år, inte två som i förslaget.

