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SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2016

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte på Svartsö 12 november 2016

Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist, Nämdö

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Urban Gunnarsson, Norrtälje

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström, Möja

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Bo Tyrefors

Gålö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Björn Cederwall, Svartsö

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund, Rindö

Rindö, Föreningen Rindöborna

Per Frideen

Ornö

Ulla Larsson, Runmarö

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Rolf Kling, Svartsö

Svartsö, Svartsörådet

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Rebecka Andersson

Möja (representant i SIKO arbetsgrupp)

Johan Englöf

Möja (representant i SIKO arbetsgrupp)

Styrelsemötet hölls i samband med SRF:s representantskapsmöte och SIKO:s
arbetsmöte för SIKO:s arbetsgrupper (se bilaga).

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 nr 5, som justerats via mail av Björn Cederwall samt
minnesanteckningarna från föregående AU-möten nr 8, 9 och 10, som
justerats via mail, lades även dessa till handlingarna.
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5. Visning av Skärgårdskunskap och SIKO:s Studieresa (power point
presentation)
Informerades att SIKO:s Skärgårdskunskap nu finns i uppdaterad version
(hittas på SIKO:s hemsida) – bilden avseende besöksnäring är uppdaterad
och ”fritidsboende” är genomgående ändrat till det mer adekvata
”deltidsboende”. Nilla och Britt visade den presentation angående SIKO:s
studieresa, som även visats på Regionala Skärgårdsrådet. På SIKO:s
hemsida finns även en resedagbok och en artikel kommer i tidningen ”Vi
skärgårdsbor”.
6. Remisser/uppföljning






RUFS 2050 Ulf framhöll att Per F har gjort ett jättebra jobb med SIKO:s
remissvar samt även fått fram bra information i intervju från tidningen
Skärgården.
Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län, SIKO har
lämnat remissvar och även fått ”tack” för det inskickade svaret samt en
inbjudan till konferens den 24 november, som kommer att behandla de
inkomna remissvaren.
Stavsnäs Vinterhamn Remissvar lämnades på försommaren.
Konstaterades att ingen ny information kommit.

7. Ekonomi Urban redogjorde för resultat- och balansräkning som den ser ut för
2/3-delar av år 2016. Fyra medlemsföreningar har ännu inte betalat
medlemsavgift (Sandhamn, Ornöborna, Utö och Runmarö) och påminnelse
kommer att skickas. I övrigt är ekonomin som förväntatoch SIKO ser fram
emot ytterligare utbetalningar av anslaget.
Vidare föredrog Urban det oförändrade förslaget till mötesarvoden och
reseersättningar (se bilaga) – styrelsen beslutade i enlighet med
förslaget.
Uffe påtalade att ersättning för resor med egen båt bör ökas framöver, då
ersättningen inte täcker kostnaderna.
8. På gång/avrapportering


SRF SRF Representantskap höll möte parallellt med SIKO:s styrelsemöte
och SIKO representerades av Uffe och Björn S (ständiga representanter)
samt av Björn C och Rolf K.
Aktuella SRF frågor:
 Bränsleskatt SRF har lyckats påverka och fått gehör för en del
ändringar i tolkningen av lagen i samband med ett flertal möten i
Riksdagens Skatteutskott. En för närvarande kvarstående
orättvisa avser hantverkare. Skatteutskottet kommer att arbeta
för en lagändring.
 SRF:s Färjegrupp har utsetts till ”Årets Arbetsgrupp”.


Utvärdering studieresan Ulf konstaterade att resan varit lärorik och
lyckad, men att det hade varit önskvärt med fler deltagare. Styrelsen
konstaterade att det är viktigt med lång framförhållning i planeringen
och att en praxis av studieresor vartannat år kan vara det lämpligaste.
Vartannat år kan då traditionella Höstmöten hållas. En idé för 2017 års
Höstmöte är museet Hamn, som beskriver skärgårdshistoria från
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rysshärjningstiden vid Baggensstäket och är beläget vid Skurusundet i
Fisksätra (Nacka).


Regionala Skärgårdsrådet Mötet den 1 november var ett bra möte,
men tyvärr hade Gustav H blivit förhindrad och mötet genomfördes av
tjänstemännen. Vi saknade Gustav och politikerperspektivet på
frågorna! Mötesanteckningar delges styrelsen när de kommer.



Postservice SIKO:s styrelsemöte den 9 december kommer att
genomföras på Länsstyrelsen, Tomas Norberg kommer att delta och
post- och paketservice kommer att diskuteras. Viktigt att skicka in
information från medlemsföreningarna till Nilla i förväg, så att vi har
en samlad bild av situationen. SIKO:s grundinställning är 0-tolerans till
försämrad servicenivå. Nästa steg efter mötet på Länsstyrelsen blir
rimligen ett möte med PostNord.



Ö för ö 13 – 14 oktober hölls Ö för Ö möte för Svartsö / Ingmarsö.
SIKO representeras av Uffe och Svartsöborna Björn C och Rolf deltog.
Rolf rapporterade från mötet, som varit mycket givande. Föreningen
Svartsörådet arbetar nu med en handlingsplan utifrån det som
avhandlades på Ö för Ö. Svartsörådet uppmanades att skicka ev
dokument till Nilla som lägger upp dem på SIKO:s hemsida under
Andras projekt/Ö för Ö, Länstyrelsen.
Nästa år står Ornö på tur för Ö för Ö-möte.



Sjötrafiken Referensgruppen för sjötrafiken hade möte den 18 oktober.
SIKO tog upp förslaget om att ö-barn bör få ta med en kamrat gratis på
sitt ö-kort. Idén togs väl emot och vi hoppas nu att Landstinget
återkommer i frågan.
Gällande upphandlingen och överklagandena är det ”vänt-läge” –
Waxholmsbolaget var tydliga med att inga nya överklaganden kommer
att drivas från deras sida.



Barn-och ungdomsfrågor Uffe har värvat Malin Wallner på Möja som
ny representant i SIKO:s grupp för Skärgårdsskolor / Skärgårdens unga
/ Nya skärgårdsbor. I gruppen ingår även Rebecka Andersson, Möja
och Johan Englöf, Möja – båda var närvarande på Svartsö-mötet. Ulf
framhöll att yngre representanter från alla öar är välkomna till gruppen
och att dessa frågor har stor prioritet för SIKO.



Föreningsrapporter
 Per F berättade om diskussionerna kopplade till RUFS arbetet.
Skärgården är marginaliserad, inte ens i samband med den
växande storstadens behov av ”gröna kilar” (grönområden)
omnämns skärgården. Per vill ha en särskild ”Skärgårdsgrupp”,
en uppfattning styrelsen delade och vill verka för.
 Bo T berättade att SSIF är engagerade på Landsort.
Fastighetsverket är markägare och förslag finns om
detaljplanearbete och friköp av tomter mm. Vidare informerade
Bo T om ”Dalarö för integration”, ett projekt där SSIF är
huvudman. Haninge kommun kommer att ta emot 240
nysvenska familjer.
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9. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Ulf rapporterade från mötet den 19 oktober. Ett
väldigt bra möte! Bl a hade intresse uttalats för SRF:s bredbandsenkät
(viktigt att SIKO:s föreningar m fl i Stockholms skärgård besvarar
enkäten!!). Claes Johansson, bredbandssamordnare på Länsstyrelsen,
arbetar även med en kartläggning av mobila nätets täckning i
skärgården och är mycket intresserad av SRF:s enkätundersökning.



Ansökan om medlemskap i SIKO Inga ytterligare ansökningar har
inkommit. Förslag till beslut om förnyat medlemskap för Östra Lagnö
Byalag kommer att föreläggas SIKO årsmöte.



Hemsidan Nilla gör ett jättebra jobb med att se till att aktuell
information snabbt finns på hemsidan. Styrelsen vill för nästa år
budgetera för förnyelse av lay-out’en. Verktyget WordPress har tidigare
diskuterats och föreslagits, men det krävs resurser i samband med
förändringen och övergång till ny plattform.



Möten framöver Ulf påtalade att det är fritt fram att anmäla intresse för
att delta på olika möten!
 SIKO AU 22 november, Skype kl. 18.30
 Trafikförsörjningsprogrammet konferens 24 november,
kl. 08.30 – 15.30
 Styrelsemöte SKVVF 24 november kl. 10
 Nordiska Skärgårdssamarbetet 29 november, skolfrågor
 Exekutivkommitté 6 december
 Marknadsdag ”Bredband på landsbygden” Länsstyrelsen
(Scandic Star, Sollentuna) 6 december kl. 10-16
 Skärgårdsstiftelsens styrelse 8 december
 SIKO styrelsemöte 9 december Länsstyrelsen, kl. 10-13, därefter
lunch
 Invigning ny ångbåtsbrygga på Karsholmen, 11 december kl
12.45
 Trafikantföreningens årsmöte 15 december kl. 18.30
2017
◦ SIKO AU 11 januari, fysiskt möte
◦ SIKO styrelsemöte 23 januari, norra skärgården kl. 11-15 inkl.
lunch


SRF årsmöte 11 – 12 mars
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Samarbeten (skärgårdsföretagarna, Åland, m.fl.) Inget nytt att
rapportera denna gång.



Arbetsgrupper Flera grupper var igång med arbetet under Svartsö
dagarna. En uppdaterad förteckning över arbetsgrupperna bifogas.
Blanketter (bifogas) med ifylld information från respektive arbetsgrupp
skall skickas till Britt, vartefter de blir gjorda. Information kommer sedan
att skickas ut till samtliga och ge de på Svartsö-mötet icke närvarande
representanterna möjlighet att reagera och komplettera.
Beroende på inriktning och förslag kan det bli aktuellt att i särskild
ordning söka pengar för arbetsgruppernas projekt.



SIKO 2020 Arbetet med visionsarbetet ”SIKO 2020” startas upp på
kommande årsmöte.

10. Övriga frågor
 Nordiska Skärgårdssamarbetet Den 29 november hålls
konferens i Helsingfors gällande skolfrågor. Konferensen
motsvarar den konferens som hölls i Sverige i våras. Bl a
kommer Peter Nord från Utö att medverka. Konferensen
”streamas” och kan följas på nätet.
11. Mötet avslutades

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

Bilagor:

Förslag till mötesarvoden och reseersättningar
SIKO:s arbetsgrupper
Blankett för redovisning av respektive arbetsgrupps uppgift

