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SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2018

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på
Landstinget den 20 september 2018
Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja ordf.
Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf.
Urban Gunnarsson, Norrt. kassör
Britt Fogelström, Möja, sekr.
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Ulla Larsson, Runmarö
Göran Lagerström, Karsholmen
Bo Tyrefors, Södra Gålö
Björn Öberg, Landsort
Per Frideen, Ornö
Frånvarande:
Calle Regnell, Utö
Björn Cederwall, Svartsö
Lena Svenonius, Björkö
Anita Heurlin, Svartsö
Björn Sjöblom, Yxlan
Joel Nordstedt, Söderöra
Thomas Johansson, Äpplarö
Alf Anderin, Svenska Högarna

Mellanskärgårdens Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.
Mellanskärgårdens Intresseförening
Rindöborna
Runmarö Intresseförening
Stavsudda Skärgårdens Intresseför.
Södra Skärgårdens Intresseförening

Utö Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Björkö Arholma Hembygdsförening
Svartsörådet
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
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. Bo T tog
generellt upp frågan om styrelsemötenas dagordningar. Önskvärt är att frågor som AU
redan behandlat och som finns med i delgivna minnesanteckningar bara rapporteras
kortfattat och med möjlighet att ställa frågor, på styrelsemötena. Aktuella ”större
frågor” – kan för närvarande exemplifieras med projekt Skärgårdsmentor och SIKO
kommunikationsstrategi – bör ligga i början av dagordningen, så att det inte riskerar
att bli tidsbrist när dessa frågor diskuteras.
Ordförande tog till sig framförda synpunkter.
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4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från föregående
styrelsemöte 28 augusti lades till handlingarna.
5. Remisser / uppföljning Bordlades.
6. Ekonomi
Urban delgav Resultat- och balansräkning. SIKO:s beslut om 1,5 mkr beviljade i anslag
för 3 års-perioden 2018 – 2020 har nu i samråd med Landstinget tolkats så att medel
kan överföras mellan åren. Det innebär att SIKO kan planera för större satsningar (t
ex projekt, konferenser eller studieresor) något av de tre åren i anslagsperioden.
Ny handläggare på Landstinget gällande anslaget är Rebecka Berlin.
Bestämdes att Resultat- och balansräkning behandlas kvartalsvis i styrelsen och att
dessa då delges innan styrelsemötena.
Medlemsavgifter saknas från medlemsföreningen i Sandhamn – Urban skickar
påminnelse.
Ornö är ”vilande” medlemsförening under 2018.
Ulla L fick i uppdrag att utreda villkoren gällande ”Högel-pengarna” (en tidigare
testamentsgåva till SIKO).
7. Projekt
 Projektet ”förstudie – Skärgårdsmentor” har lämnat in ansökan till LEADER.
LEADER Projektansökan delges styrelsen.
LEADER har beslutsmöte den 15 oktober.


Filmprojekt – Rotary Åkersberga Vid förra styrelsemötet diskuterades om
SIKO skall engagera sig i filmprojektet. Innan beslut om detta tas behöver
SIKO ta fram och besluta om en Kommunikationsstrategi.

8. Kommunikationsstrategi.
Bo T och Göran L har haft i uppdrag att komma med förslag till styrelsen,
vilket presenterades. (bifogas)
Presentationen gav en bra diskussion i styrelsen och följande beslutades:
 En kärnfråga är att driva att prognoser för befolkningsutveckling tas
fram – SIKO vill se tillväxtplaner för kärnöarna.
 Tillgång till bostäder (hyresbostäder) är en annan kärnfråga och
styrelsen ser ett SIKO engagemang i bostadssituationen på Landsort
som ett bra ”pilotprojekt”. Bo T och Björn Ö är redan engagerade i
detta.
 Hemsidan har en nyckelroll när det gäller hur SIKO uppfattas externt hur SIKO profileras. Förslaget är att en ny hemsida
www.levandeskärgård.se skapas med externt riktad information om
SIKO. Nuvarande hemsida finns kvar och innehåller, precis som nu, all
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information som SIKO internt har nytta av. Beslutades att uppdra åt
Göran L, Bo T och Nilla att arbeta vidare med detta. En ”tak-kostnad”
på 15000kr beslutades.
Uppdrogs även till Nilla att registrera Facebooksida ”levande skärgård”.

9. Årsmöte / 50-årsjubileum Bordlades
På förra styrelsemötet beslutades:
 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.

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.
Totalt är ca 45 deltagare anmälda till Kökar resan.



Regionala Skärgårdsrådet Flera av SIKO:s styrelseledamöter hade tidigare
under dagen deltagit i Regionala Skärgårdsrådets möte. Särskilt intressant
var en presentation från Nordiska Skärgårdssamarbetet angående
projektet Hemma i skärgården och som har genomförts till följd av att
det råder brist på hyresrätter och är höga fastighetspriser i skärgården.
Genom projektet har studenter skapat en vision för ”hemma i
skärgården” 2030. Resultatet av arbetet har presenterats i en utställning,
som kommer att kunna fungera som vandrings-utställning. SIKO är
mycket intresserade av att utställningen kommer till våra områden.



Sjötrafik
1. Upphandlingen SL / Waxholmsbolaget arbetar nu i en fas av
”absolut sekretess” och möten med godkända anbudsgivare pågår.
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Information kommer först att delges när upphandlingen i princip är
klar.
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, isvinter, 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!
Ovan hade framförts kraftfullt på Regionala Skärgårdsrådet. Efter
mötet har vi blivit kontaktade och det finns nu viss planering för att
särtryck för respektive linje skall finnas ombord på de båtar som
trafikerar aktuell linje.
3. Bokningssystem Trafikförvaltningen har centraliserat
bokningssystemet för anropsstyrd trafik. Tidigare har passageraren
kunnat ringa direkt till båtarna, nu skall man ringa till SL:s centrala
bokningsfunktion. Detta har bl a resulterat i att en bokning ofta tar
15 – 20 minuter (istället för 1 minut) och upplevs som en klar
försämring.
Även på detta framfördes synpunkter kraftfullt på Regionala
Skärgårdsrådet. Även här har vi blivit kontaktade efteråt. Den
centraliserade bokningen ligger kvar, men om de rederier som kör
båtarna lämnar ut nummer till aktuella båtar, är det inget som
hindrar att lokalt fortsätta med samma system som tidigare – att
ringa båten. Waxholmsbolaget kommer inte att ”jaga på” detta.
OBS vid bokning via det centrala systemet, tel 08-600 10 00, begär
”Waxholmsbolaget” när du hamnar i talsvar, så kommer du fortare fram.



Barn- och ungdomsfrågor – Uffe berättade gällande Möja skola att två
pensionärer är anlitade som lärare under hösten och att en lärare rekryterats
och kommer i tjänst efter nyår.

11. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Bordlades.



Post och paket Den samordnade paketdistributionen på Möja och Utö fungerar
väl. Även Schenker är nu på väg med.
Tomas J, Länsstyrelsen, har frågat SIKO om vi under hösten kan hjälpa till med en
enkät för uppföljning. Styrelsen beslutade att SIKO gärna hjälper till med enkäten.



Hemsidan Se punkt 8 i detta protokoll.



Arbetsgrupper Enligt dialog vid förra styrelsemötet skall arbetsgruppernas mål
och uppgifter, särskilt i relation till SRF:s arbetsgrupper, beskrivas. Uffe och Britt
återkommer i frågan.



SIKO 2025 Det finns tre dokument som bör vara samstämda:
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SIKO 2025
”Skärgårdskunskap”
Verksamhetsplanen

Göran L och Britt har sedan tidigare uppdrag att titta på detta. Denna fråga har
stor koppling till SIKO:s kommunikationsstrategi och uppdraget vilar i avvaktan på
att arbetet med kommunikationsstrategin kommit längre.


Möten framöver


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



Archipelago Business Forum 2018, 2 – 3 oktober I Mariehamn



Trafikantföreningen Höstmöte, 4 oktober kl 18.30



Replipunkts Lyftet, 8 oktober (Uffe deltar)



Värmdö Skärgårdsråd, 11 oktober



Exekutivkommittén, 12 oktober kl 8 – 10



Ö för Ö Gräskö, 17 – 18 oktober (Uffe deltar)



Baltic Sea Protected Area, 24 oktober



Referensgruppen för Sjötrafik 30 oktober kl 14.30 – 15.30



Trafikantföreningens styrelsemöte och Bryggråd, 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



Trafikantföreningens årsmöte, 10 januari



SIKO årsmöte 15 – 16 februari 2019
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12. Övriga frågor


Replipunkts Lyftet Efter att Ö för Ö-möten hållits på alla kärnöar är det nu dags
för Replipunkts Lyftet den 8 oktober. Uffe deltar och representerar SIKO.
I samband med denna punkt beslutade styrelsen att representation i SIKO:s namn
på möten mm skall beslutas av styrelsen och / eller dess ordförande.



I samband med SIKO kommunikationsstrategi (punkt 8 i detta protokoll) kom
frågan om prognoser för befolkningsutveckling upp – SIKO vill se tillväxtplaner för
kärnöarna. Förslag framfördes att en arbetsgrupp tillsätts för ”Kärnöarnas
tillväxtprognos”.

13. Mötet avslutades Uffe avslutade mötet.

Britt Fogelström

Justeras:

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

Bilagor:
SIKO kommunikationsstrategi, arbetsmaterial

