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SIKO styrelsemöte, möte nr 5 år 2018

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte hos Örätt på Svartsö, 29 augusti 2018
Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja ordf.
Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf.
Urban Gunnarsson, Norrt. kassör
Britt Fogelström, Möja, sekr.
Björn Cederwall, Svartsö
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Ulla Larsson, Runmarö
Lena Svenonius, Björkö
Göran Lagerström, Karsholmen
Bo Tyrefors, Södra Gålö
Anita Heurlin, Svartsö
Björn Sjöblom, Yxlan
Frånvarande:
Calle Regnell, Utö
Björn Öberg, Landsort
Per Frideen, Ornö
Joel Nordstedt, Söderöra
Thomas Johansson, Äpplarö
Alf Anderin, Svenska Högarna

Mellanskärgårdens Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.
Mellanskärgårdens Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Rindöborna
Runmarö Intresseförening
Björkö Arholma Hembygdsförening
Stavsudda Skärgårdens Intresseför.
Södra Skärgårdens Intresseförening
Svartsörådet
Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Utö Intresseförening

Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.

1. Mötets öppnande Ulf W hälsade välkommen och förklarade mötet 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 föregående
styrelsemöte 23 maj samt minnesanteckningar från föregående AU-möten nr 6, 14
augusti och nr 7, 23 augusti, lades till handlingarna.
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5. Remisser / uppföljning
•
•

Inga nya remisser har inkommit under sommaren.
Runmarö Intresseförening har lämnat remissvar gällande utbyggnad av
Stavsnäs vinterhamn, bilaga 1. SIKO instämmer i och stödjer det
lämnade svaret.

6. Ekonomi
SIKO har fått beslut om att 1,5 mkr beviljats i anslag för 3 års-perioden 2018 – 2020.
Utbetalning kommer att ske årligen efter att ordinarie årsmöte har hållits. Uffe och
Urban kommer att kontakta Christina Larsson på Landstinget för att klara ut exakta
rutiner för rekvirering av anslaget.
Medlemsavgifter saknas från tre av medlemsföreningarna (Ornö, Stavsudda och
Sandhamn) – Urban skickar påminnelser.
Styrelsen beslutade att Ornö kan vara ”vilande” medlemsförening under 2018.
7. Projekt
• Skärgårdsmentor Malin Wallner, Urban och Uffe har arbetat med budget och
ansökan till LEADER för en förstudie – Skärgårdsmentor. Projektidén
Skärgårdsmentor är tänkt att fånga upp och stötta de personer och familjer
som kan vara intresserade av att bli skärgårdsbor. Förstudien, som är tänkt att
genomföras under 2019, är främst en kartläggning över situationen på
kärnöarna. Ansökan kommer att skickas in snarast.
LEADER har beslutsmöte den 15 oktober.
Styrelsen beslutade vidare att ansökan till LEADER omfattar en budget på 290.000
samt att även 50.000 skall sökas från Landstingets Skärgårdsanslag.
LEADER projektansökan bifogas, bilaga 2.
•

Filmprojekt – Rotary Åkersberga Rotary i Åkersberga har tagit fram en
filmpitch om skärgårdsutveckling. Filmpitchen är intressant, dock tycker
styrelsen att idén att göra en 50 minuter lång film är tveksam – för en 50
minuter lång film är det svårt att fånga tittarnas intresse.
Frågeställningen är om SIKO kan vara huvudman för att utveckla filmpitchen
till en film och i så fall söka anslag från Landstinget Skärgårdsanslag? Allt
bottnar dock i att det finns ett tänkande kring SIKO:s kommunikationsstrategi
och vilket syfte filmen i så fall skall fylla. Uppdrogs åt Bo T (SIKO:s Bo och
Strandskyddsgrupp) och Göran L att återkomma med förslag till styrelsen. Om
filmen görs i SIKO:s regi, kan den användas till att informera politiker och
tjänstemän och i så fall vara en vidareutveckling av SIKO:s Skärgårdskunskap.
Filmen skulle också kunna komma till pass under SIKO:s 50-årsjubileum.

8. Årsmöte / 50-årsjubileum Uffe presenterade förslag till jubileumsaktiviteter för SIKO
nästa år – SIKO 50 år.
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Efter dialog beslutade styrelsen följande:
• Ett mindre uppmärksammande i samband med årsmötet, framtagande av en
skrift som beskriver arbete och resultat genom åren på ett översiktligt sätt
(grunden finns i ett dokument som Anne Forslund tagit fram). Arbetsgrupp för
detta föreslås vara Urban, Björn S, Anne Forslund, Brita Gunnarsson och Britt.
•

En jubileumsresa i skärgården under förhösten. Då blir det kalas för SIKO och
samtidigt nätverkande med för SIKO och skärgården strategiskt viktiga
personer. Ett material med strategiska, framåtriktade budskap tas fram till
detta tillfälle. Arbetsgrupp för detta föreslås vara Urban, Björn S, Göran L, Bo T
och Britt.

•

Britt utsågs till sammankallande i båda grupperna.

•

Möjligheten att söka särskilda pengar för jubileumsaktiviteterna skall beaktas.

9. Studieresa Norge 2019 Mot bakgrund av övriga aktuella aktiviteter, bl. a SRF
studieresa till Kökar med många arbetsgruppsdeltagare från SIKO och SIKO:s
jubileumsaktiviteter, beslutade styrelsen att inriktningen för en studieresa till Norge
bör vara att denna genomförs år 2020.
10. På gång / avrapportering
SRF
▪

SRF resa till Kökar hösten 2018 Från SIKO kommer 13 personer att delta.
Uffe, Björn S, Malin W och Lena S deltar som SIKO representanter i
Representantskapet. Övriga deltar som arbetsgruppsrepresentanter. SIKO
kommer enligt styrelsebeslut att stå för de 750 kr som varje deltagare
skall betala. Övriga kostnader betalas av SRF och SRF:s arbetsgrupper.
OBS beslutades att om någon som anmält sig hoppar av i sent skede, får
personen själv stå för de 750 kr.

•

Regionala Skärgårdsrådet Nästa möte är den 20 september. Uffe har
föranmält uppföljning av frågan om ”Sjuktransporter med
Waxholmsbåtar vintertid”.
Frågan om vilka som är SIKO representanter kom upp och Britt gavs i
uppdrag att kolla att Regionala Skärgårdsrådet har rätt namn på sin
sändlista. Följande valdes på senaste årsmötet:
ordinarie:
Ulf Westerberg, Möja
Gunilla Söderqvist, Nämdö
Britt Fogelström, Möja
Göran Lagerström, Kasholmen
ersättare:
Thomas Johansson, Äpplarö
Anita Heurlin, Svartsö
Bo Tyrefors, Dalarö
Jan-Evert Jäderlund
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Ersättarna är inte personliga, dvs en ersättare kan gå in istället för vem
som helst av de ordinarie. Dessutom har SIKO beslutat att både ordinarie
och ersättare är välkomna på mötena. Eftersom röstning inte förekommer
på Regionala Skärgårdsrådet är frågan om ordinarie respektive ersättare
inte så betydelsefull.
En enkät är utskickad till ordinarie representanter, där Landstinget vill ha
in synpunkter på arbetet i Regionala Skärgårdsrådet. Uffe uppmanade
berörda att besvara enkäten!

•

Sjötrafik
1. Upphandlingen SL / Waxholmsbolaget arbetar nu i en fas av
”absolut sekretess” och möten med godkända anbudsgivare pågår.
Information kommer först att delges när upphandlingen i princip är
klar.
(s) har varit tydliga med att om (s) får majoritet i valet, så kommer
man att riva upp delar av nuvarande planering och bl. a köra
Waxholmsbåtarna i egen regi.
2. Tidtabeller Trafikförvaltningen har fr o m Hösttidtabellen beslutat
att endast i mycket begränsad omfattning tillhandahålla tryckta
papperstidtabeller. Med tanke på att båttrafiken har sju olika
turlistelägen (isfri vinter, is vinter, vår, försommar, sommar, förhöst,
höst) och ingen bastidtabell är den tryckta turlistan av stort värde –
den ger en annan överblick över tillgängliga alternativ än att söka i
mobilen. Vi vill ha tryckta turlistor!
3. Christoffer Tamsons besök på Möja Inför valet besöker
Trafiklandstingsrådet Christoffer Tamsons Möjaskärgårdens
Företagarförening.
4. Trafiken på Svartsö, Björn C rapporterade att Svartsö nu fått en
middagstur, något man stridit för en längre tid.
5. Trafiken på Nämdö, Nilla rapporterade att Nämdö nu fått
morgontrafik. Efter att trafiken först försämrats med anledning av att
Björkviks brygga för närvarande är utdömd, planerades istället nya
turer in – mycket positivt.

•

Barn- och ungdomsfrågor – Uffe berättade att två lärare slutat på Möja skola
och att det är stora förseningar med ersättningsrekryteringarna. Ett ovisst läge
med andra ord.
Vidare har en familj med 5 barn har flyttat ut till Möja – ett bra tillskott för
förskola och skola!

11. Information från ordförande, AU
•

Exekutivkommittén Uffe har deltagit i jubileum den 22 augusti för att fira att
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Länsstyrelsen verkat i sin nuvarande form i 50 år. Ett bra och trevligt möte med
mycket ”nätverkande”.
•

Post och paket Försöksverksamheten med samordnad paketdistribution på Möja
och Utö har utfallit mycket väl. Många positiva och uppskattande kommentarer
har kommit – det känns bra då SIKO varit drivande i denna fråga.
•

Hemsidan Enligt tidigare beslut kommer Göran L och Nilla att se över
hemsidan.

•

Arbetsgrupper Nästa tillfälle för SIKO:s arbetsgrupper att arbeta samordnat blir
vid Höstmöte söndag den 28 oktober kl 10 - 16. Urban arbetar på att boka lokal
centralt i Stockholm. SIKO styrelsemöte samordnas tidsmässigt med detta möte.
En lista över representanter i respektive arbetsgrupp bifogas, bilaga 3.
Rapportera eventuella ändringar gällande representation till Britt!
En dialog fördes om arbetsgruppernas mål och uppgifter, särskilt i relation till
SRF:s arbetsgrupper. Sammanfattningsvis konstaterades att det ankommer på
SIKO:s arbetsgrupper att för vår skärgård vara pålästa och kunniga inom
respektive fråga samt även om så är aktuellt initiera utvecklingsinsatser.

•

SIKO 2025 SIKO har nu tre dokument som har behov att vara samstämda:
•
•
•

SIKO 2025
”Skärgårdskunskap”
Verksamhetsplanen

Göran L och Britt har påbörjat arbetet att aktualisera dokumenten.
•

Möten framöver
▪

Kalendarium (hålls även löpande uppdaterat och finns på SIKO:s hemsida
http://siko.org.se/text2_42.html

▪

Trafikantföreningens styrelsemöte, 5 sept

▪

SKVVF styrelsemöte, 13 september kl 13.15

▪

Möte om rysshärjningar (hågkomst 300 år nästa år), 14 september kl 14

▪

Regionala Skärgårdsrådet, 20 september

▪

SIKO styrelsemöte, 20 september kl 13-16, Södertörnssalen på
Landstinget

▪

SRF Arbetsgrupp för Miljö och Energi, seminarium 24 – 26 september,
Visingsö

▪

Trafikantföreningen Höstmöte, 27 september kl 18.30

▪

Värmdö Skärgårdsråd, 11 oktober

▪

Exekutivkommittén, 12 oktober kl 8 – 10
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▪

Baltic Sea Protected Area, 24 oktober

▪

SIKO arbetsmöte för SIKO arbetsgrupper samt SIKO styrelsemöte, 28
oktober kl 10 - 16

▪

Referensgruppen för Sjötrafik 30 oktober kl 14.30 – 15.30

▪

Trafikantföreningens styrelsemöte, 7 november

▪

Skärgårdsstiftelsen, 16 november

▪

SKVVF styrelsemöte, 22 november kl 13.15

▪

Regionala Skärgårdsrådet, 29 november

▪

SIKO styrelsemöte (julavslutning), 4 december

▪

Värmdö Skärgårdsråd, 6 december

▪

Trafikantföreningens årsmöte, 11 eller 12 december?

▪

Skärgårdsstiftelsen, 14 december

▪

Exekutivkommittén, 19 december kl 8 – 10

▪

SIKO årsmöte 15 – 16 februari 2019

12. Övriga frågor
•

Kooperativt byggprojekt på Björkö Lena S informerade om ett stort
byggprojekt med 40 hyreslägenheter på Björkö. Projektet har uppkommit
bl. a som en spin-off av Ö för Ö-möten och har brett politiskt stöd.

•

Jan Runfors från Hela Sverige ska leva besökte Möja den 30 juli och träffade
Uffe och Britt samt Sune (SRF). Det är positivt att SIKO:s kontaktnät innefattar
Hela Sverige ska leva.

•

Bo T informerade om mötet på Landsort den 14 juni – ett bra möte,
huvudfrågan är arrenden respektive eventuellt friköpande av tomter.

•

Skärgårdstinget Dalarö Bo T berättade om Skärgårdstinget samt framhöll
att visionen långsiktigt är att hela skärgården skall inkluderas, inte endast
Nynäshamn och Haninge kommuner.

13. Mötet avslutades Uffe tackade deltagarna för engagemanget och arrangörerna Björn
C, Anita och Ö-rätt för bra organiserat möte samt avslutade mötet.
Britt Fogelström
Justeras:

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.
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Bilagor:
Remissvar gällande utbyggnad av Stavsnäs vinterhamn, bilaga 1
Förstudie Skärgårdsmentor, projektansökan, bilaga 2
SIKO:s arbetsgrupper, bilaga 3

