SIKO – protokoll från styrelsemöte 24 oktober kl 12.00
i Simpnäs Hamncafé
Närvarande:

Pia Södergren, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 24t )

Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)

Britt Fogelström, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 45m)

Urban Gunnarsson, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t)

Björn Sjöblom, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m)

Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 45m)

Berit Karlsson, Södra Skärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 12t 30m)

Gunilla Söderqvist, Nämdö Hembygdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t 30m)

Erik Westerlund, Arholma Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 6t 30m)

Eva Cranz, Björkö Arholma Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 5t)
Total mötestid / frånvarotid 99t

1. Pia öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna samt tackade Eva för att vi fått
möjlighet att hålla mötet i Simpnäs Hamncafé och för den goda lunchen som
serverades.
Eva berättade om Björkö Arholma Skärgårdsförening, som är en liten förening.
Även övriga närvarande gjorde en kort presentation av sina respektive föreningar.
2. Erik Westerlund utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föreslagen dagordning godkändes, med följande komplettering under punkten
Övrigt:
• Info om bredbandsdiskussion på Regionala Skärgårdsrådet
4. Rapporter från föreningarna

•
•

•
•
•

•

Skriftliga rapporter hade inkommit från Södra Skärgårdens Intresseförening och från
Östra Lagnö Byalag. Samtliga närvarande föreningar lämnade korta rapporter –
nedan ytterst korta noteringar:
Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag – berättade att EON avslutat nedläggning av
kabel, återstår att röja sten, ta bort kabelrullar mm Ytterligare info i bilagd rapport.
Erik, Arholma Skärgårdsförening – berättade att ett möte med
Skärgårdsstiftelsens VD är planerat till 15 november. Det finns två fina gästhamnar
på Arholma, som Stiftelsen har anlagt. Frågan är vilka planer Stiftelsen har för
Arholma, Idö och Lidö i övrigt. Det är positiv stämning på Arholma med en
nyinflyttad barnfamilj, planering av ett tomtområde och likaså planer för ett
vindkraftverk.
Berit, Södra Skärgårdens Intresseförening – berättade om yngelutsättning av
öring på Muskö samt att Stockholm Vatten dragit ledningar till Dalarö, vilket kommer
att leda till utbyggnad med fler hus på sikt. Ytterligare info i bilagd rapport.
Nilla, Nämdö Hembygdsförening – berättade att Julmarknad kommer att
arrangeras i samarbete med Skärgårdsmuséet den 4 december. I övrigt jobbar man
för att få utökad svävartrafik till vintern.
Barbro, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening – berättade att tidningsrubriker
”Blidösundsgården läggs ner” hade väckt oro häromveckan. Blidösundsgården är
både äldreboende, vårdcentral, samlingspunkt för hemsjukvård och en stor
arbetsplats. Nya besked har kommit, som dementerar nedläggning – frågan
kommer att bevakas.
Det kommer troligen att dras kommunalt vatten till Gräskö.
På Rådmansö vill man bygga vindkraft.
En detaljplan tas fram för Bromskär.
17 november har Blidö – Frötuna Skärgårdsförening årsmöte. Barbro visade en fin
”värvningsbroschyr” som föreningen tagit fram. Påpekades att det vore toppen för
SIKO att ha en motsvarande.
6 december är det Skärgårdsråd.
Eva, Björkö Arholma Skärgårdsförening – berättade att föreningen kan beskrivas
som en ”vilande förening”, föreningen är liten, den hålls vid liv men har ganska liten
aktivitet.
Pia tackade för rapporterna - skriftliga rapporter mailas till sekreteraren.

5. Avrapportering av arbeten som uppdragits till ledamöter/AU
AU
Möte med Företagarna
Möte är nu bokat till 14 december med ordförandena i Företagarna Skärgård och
föreningen Öppen Skärgård.
Mediagruppen
Mediagruppens fortsatta arbete
Mediagruppen fokuserar på planering för SIKOs Höstmöte (punkt 9 i protokollet).
Man har även arbetat med mediastrategi för SIKO samt en ”värvningsbroschyr” förslag är på gång och presenteras på nästa styrelsemöte.
Anna och Barbro
Utbildning i terrängfordon
Barbro har haft kontakter, bl a finns erfarenheter från Möja, där en 1 dagars kurs
ordnas under hösten. Målet är att SIKO ser till att det blir flera kurstillfällen som
subventioneras för ungdomar.

6. Mötesrapporter (de som varit på något möte för SIKO:s räkning)
•
•
•
•
•
•

Regionala Skärgårdsrådet – Barbro och Nilla kommer att lämna skriftlig
rapport, nämnas kan att information bl a hade lämnats att fågeldöd är
kopplad till tiaminbrist.
Exekutivkommittén – Pia har skickat ut anteckningar
Vattenvårdsförbundet – p gr a förhinder hade vi ingen representant på mötet
AMF1 höstmöte – Pia har skickat rapport
Skärgårdsstiftelsen – Berit har deltagit på styrelsemöte
Trafikantföreningen – Anna och Björn har deltagit på möte, Anna kommer att
skicka rapport

7. Ekonomi
• Urban delgav kvartalsrapport och meddelade att den ser bra ut i förhållande
till budget.
• De återstående 200.000kr som vi rekvirerat har utbetalats.
8. Kommande möten/inbjudningar
På grund av tidsbrist blev det en snabb genomgång av inkomna
mötesinbjudningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kustvattenvårdsförbundet har möte den 16 november, Troligen deltar Nilla.
Skärgårdsleaders ungdomsmöte kommer att hållas på Orust den 19 – 21
november, tala gärna med ungdomarna om att delta på mötet!
Ett gös-seminarium hålls den 24 november
Nacka kommun har skickat inbjudan “Upptäck naturen i Nacka”
Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete har skickat ut en
evenemangsförteckning för 2011 (utskickad till styrelsen)
Vattenprisutdelning kommer att ske 2 december med After Work VattenPUB
Företagarna Skärgård har möte 23 november, Pia deltar
Öppen Skärgård har konferens på Teaterskeppet den 22 november
SRF styrelsemöte – kommer ev. att kombineras med “Leader Skärgård” den
12 – 14 november

9. Höstmötet, avrapportering från Mediagruppen
Mediagruppen avrapporterade gällande planering inför Höstmötet:
• Det är klart med föreläsaren angående Strandskydd
• KBV kommer med största sannolikhet att medverka och tala bland annat om
Effekterna av nya alkohollagstiftningen till sjöss
• Inbjudan kommer att annonseras i tidningen Skärgården – ev. lyckas vi även
få in redaktionell text genom att skicka en pressrelease
• Affischer i A4 format kommer att skickas till föreningarna för uppsättning på
anslagstavlor.
• Berit håller i den praktiska konferensplaneringen. Vi inleder med en tidig
lunch och avslutar med kaffe och macka.

10. Nästa möte, Höstmöte 14 november, styrelsemöte 22 november
Kommande möten är Höstmötet den 14 november på Hembygdsgården i
Hemmesta samt styrelsemöte den 22 november.
11. Övriga frågor
Info om bredbandsdiskussion på Regionala Skärgårdsrådet – Transportstyrelsen
har anslagit pengar för bredbandsutbyggnad i glesbygd där de fria
marknadskrafterna inte förväntas fungera. Pia kommer som ett första steg att samla
in info om hur det fungerar på olika håll.
12. Mötet avslutades.
I samband med att mötet avslutades framförde Pia ännu en gång stort tack till Eva.
Innan vi lämnade Simpnäs besökte vi även Sjömannaföreningens museum,
där vi fick intressant guidning.
Eu.

……………………………………………………………..
Britt Fogelström

Justeras

………………………………………………………………
Erik Westerlund

Kommande möten 2010:
AU möten
10 november
HÖSTMÖTE 14 november
1 december

SIKO styrelsemöten
22 november
8 december

