SIKO – protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45
i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler,
Stockholm
Närvarande:

Pia Södergren, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t )

Björn Sjöblom, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 12t 35m)

Urban Gunnarsson, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t)

Helén Jansson, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 12t)

Gabriella Söderman, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t 35m)

Britt Fogelström, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t 30m)

J-E Jäderlund, Föreningen Rindöborna
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 6t 15m)

Per Frideen, Ornö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t)

Anna Lundin, Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t)

Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t 55m)

Gunilla Söderqvist, Nämdö Hembygdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 12t)

Lennart Minnegård, Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t)
Total mötestid / frånvarotid 129t 50m

1. Pia öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
2. Anna Lundin utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föreslagen dagordning godkändes, med kompletteringar under Rapporter och
Övrigt.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse. Minnesanteckningar från
föregående AU möte den 11 januari samt styrelseprotokoll från möte den 8
december lades utan erinringar till handlingarna.
5. Rapporter från föreningarna
Skriftlig rapport hade inkommit från Nämdö Hembygdsförening. Samtliga
närvarande föreningar lämnade korta rapporter – nedan ytterst korta noteringar:
•

Nilla, Nämdö Hembygdsförening – informerade att det är årsmöte kommande
lördag den 5 februari. I övrigt har vintervädret medfört postdistribution via spark, att
Waxholmsbolaget satt in svävare på sträckan Sand – Mörtö och att skolbarnen har
det besvärligt med kombinationer av svävare – båt – buss – helikopter –

•

•

•
•

•

•

bortaboende i veckorna – för att kunna gå i skolan. Stora förhoppningar sätts till
förbättringar i framtiden genom det nya skolskjutsnätverket för kommunernas
tjänstemän.
Anna, Mellanskärgårdens Intresseförening – berättade att ett styrelsemöte
avhållits och att det direkta hotet om nedläggning av Mellanskärgårdens
Intresseförening är avvärjt. Årsmötet kommer att hållas senare än normalt – när
isen gått upp för att möjliggöra för fler att delta.
Lennart, Runmarö Intresseförening – informerade om att vissa formaliteter (avtal
mellan Länsstyrelsen och Brandkåren) kvarstår för att den införskaffade
hjärtstartaren skall kunna användas fullt ut. Vidare drivs ett UROSS-projekt rörande
muddring av Runmarö kanal.
Per, Ornö Intresseförening – berättade att arbetet med framtidsprojektet fortsätter,
ett möte med markägare har genomförts och en enkätundersökning genomförs i
mars. Ett bredbandsprojekt (UROSS) pågår.
Arne, Östra Lagnö Byalag – berättade att årsmöte kommer att hållas i maj.
Troligen bildas då en ekonomisk förening för att bygga bystuga. Arne berättade
vidare att han arbetar med sammanställning av bredbandsenkäten, totalt har ca 80
svar inkommit.
Björn, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening – meddelade att ett konstituerande
styrelsemöte hållits efter årsmötet. Arbete pågår med Medlemsbladet som
utkommer i mitten på februari. Vidare har skolskjuts med ”säker överlämning” börjat
fungera.
Jejje, Föreningen Rindöborna – informerade om att årsmöte kommer att hållas
den 30 mars och att det är Skärgårdsråd den 17 februari. Busstrafiken kommer att
utökas i och med att höstturlistan träder i kraft. Fortsatt turbulent inom Vasallen
bostäder.
Pia tackade för rapporterna - skriftliga rapporter mailas till sekreteraren.

6. Avrapportering av arbeten som uppdragits till ledamöter/AU
Mediagruppen
•

Nytryckt SIKO broschyr delades ut – kan bl a skickas med kallelser till
årsmöten etc. Tidigare version av broschyren kastas!
• Utbildning i terrängfordon
Berörda jobbar vidare (mer info finns i tidigare protokoll).
7. Ekonomi
Urban delade ut och presenterade resultat- och balansrapport samt förslag till
budget – se bilaga.
Styrelsen godkände resultat- och balansrapport. Styrelsen godkände även
förslaget till budget att föreläggas SIKO årsmöte.
Fr o m 2012 hoppas vi kunna söka anslag för en 3-årsperiod, vilket kan ge oss
möjlighet till bättre långsiktighet i arbetet.
8. SIKO:s verksamhetsberättelse
Utkast till Verksamhetsberättelse har delgivits i samband med kallelse till SIKO
styrelsemöte. Efter några kompletterande synpunkter godkände styrelsen
förslaget till Verksamhetsberättelse – bifogas.
Uppdrogs åt Britt att ta fram ett förslag till Verksamhetsplan.

9. Årsmöte, förslag från AU
Urban informerade om planeringen inför SIKO årsmöte på Utö Värdshus den 26 –
27 februari.
• Båt avgår från Årsta Havsbad lördag 26 februari kl 10.15.
• Under dagen kommer visning av Utö, kontakter med Utö-föreningen (Charlotte
Schröder och Thomas Hjelm håller i detta), årsmöte och övrigt SIKO-program samt
gemensam middag att genomföras.
• Hemresa från Utö sker söndag 27 februari kl 08.45.
• 1400 kr per person är faktisk kostnad – priset för deltagande med fler än två
personer från respektive förening är 800 kr per person.
• Sista anmälningsdag är 18 februari.
• Anna presenterade förslag till inbjudan och affisch – kompletterande synpunkter
lämnades och Anna återkommer med bearbetat förslag.
• Göran skriver en press-release, som Britt sedan skickar ut. Uppdrogs även åt
Britt att skicka info till tidningarnas ”På gång-kalendrar”, där publiceringen är
kostnadsfri.
• Nuvarande Valberedning – Berit Karlsson, Rose-Marie Lundin och Jonas Linell –
behöver ersättas. Berit Karlsson är beredd att kvarstå ytterligare en tid för
kontinuitetens skull, men två nya namn behövs inför årsmötet.
• Anne Forslund vill avgå som revisor. Urban undersöker om nuvarande
revisorssuppleant kan gå in som ordinarie revisor, i så fall behöver vi ett förslag till
revisorssuppleant.
Vidare hade ordinarie revisorn Lennart Rohdin ifrågasatt eventuell jävsituation med
anledning av sitt nya uppdrag åt Waxholmsbolaget. Styrelsen såg ingen risk i detta.
10. Remisser
Remiss svävare SIKO har fått en remiss rörande tillstånd för svävare för en
sökande från Edö i Österåkers kommun. Sökande är bofast och behöver kunna
transportera sig med anledning av sin näringsverksamhet samt har även
sjötaxibehörighet och vill köra svävartaxi. Pia har kollat lokalt och fått bekräftat att
det hela verkar seriöst. Remissen har diskuterats i AU, som beslutade att ge Pia i
uppdrog att besvara remissen med “SIKO har inget att invända.....”, vilket Pia har
gjort.
Ytterligare två remissärenden är aktuella:
• tidigare remiss rörande snöskoter har fått avslag på ansökan – generella
regler kan tillämpas.
• A till B Rederi har sökt svävartillstånd för gods- och persontransport i
Stockholms skärgård. Svar skall lämnas innan 22 februari. Vi kollar upp
ärendet för beslut på kommande AU-möte.
Mötesrapporter (de som varit på något möte för SIKO:s räkning)
• En rapport om arbetet för att förbättra skolskjutsverksamheten har skickats
ut. Barbro och Camilla Strandman kan svara på eventuella frågor.
• Bilbesiktningsgruppen har haft möte och protokoll kommer att delges.
Frågan bör lyftas till SRF och Regionala Rådet.
• Pia och Barbro har deltagit på möte mellan SIKO, föreningen Öppen
Skärgård och Företagarna Skärgård. Anteckningar från mötet är
utskickade och nytt möte för fortsatta kontakter är utsatt till 3 februari.
• Rapport finns från Pia och Urbans möte med Shewen Haddad på
Landstingets Tillväxt och regionplaneringsenhet.
• Per Frideen rapporterade från möte rörande Länsstyrelsens projekt kring

nya permanentbostäder i Stockholms skärgård, även Göran deltog på
detta möte.
Projektet beskrivs på Länsstyrelsens hemsida: En fast skärgårdsbefolkning,
och därmed bostäder till rimliga kostnader, är en förutsättning för en levande
skärgård. I rådande prisläge på bostadsmarknaden kan det vara stora
svårigheter att skaffa en permanent bostad i skärgården för unga
generationer, för anställda i skärgårdsföretag och för äldre skärgårdsbor som
är i behov av ny bostad. De främsta svårigheterna i arbetet med att få fram
nya bostäder för en bofast skärgårdsbefolkning är finansieringen, formen av
ägande och förvaltning samt att få bostäderna att kvarstå som
åretruntbostäder. Se vidare:
http://www2.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/ra
pport-2011-1.pdf
Per Unckel medverkade och det hade varit ett intressant möte – frågan är
vad som kommer att hända nu?
• Je-je och Anna har deltagit påTrafikantföreningens Styrelsemöte. Oklart
vad förändringarna med en ny Trafiknämd, istället för Waxholmsbolagets
styrelse, kommer att innebära. Anna delger funderingar inför vidare
diskussion på kommande SIKO styrelsemöte. Je-je skickar ut brev, som
Skärgårdens Trafikanförening skrivit till den nya Trafiknämdens ledamöter.
11. Information från ordförande
• Utveckling av Regionala rådet Pia informerade om kontakter med Gustav
Andersson gällande synpunkter på Regionala Rådets framtida
sammansättning. En skrivelse är mailad till styrelsen och synpunkter kan
lämnas till Pia. Frågan kommer att diskuteras på kommande möte med
Regionala rådet den 7 februari.
• Omsorgslyftet distansutbildningar Pia informerade om skrivelse från
Omsorgslyftet distansutbildningar – de som har intresse och möjlighet att
erbjuda studiebesök på öar uppmanas att kontakta Marie,
marie@omsorgslyftet.se .
• Information är delgiven om Entreprenörskonferens i Bålsta den 22-23
mars.
12. SRF sökande en kassör
Frågan om ny kassör till SRF – Pia har flaggat till föreningarna och frågan är ännu
inte löst. Tips mottages tacksamt!!!
13. Kommande möten, mötesplanering för kommande år
Nästa AU möte är den 14 februari, Årsmöte den 26 februari samt styrelsemöte den
14 mars.
Planering för hela 2011 framgår av bilaga.
14. Övriga frågor
• En Medborgardialog har genomförts i Värmdö kommuns regi rörande
utbyggnad / ombyggnad av Stavsnäs vinterhamn. Mötet genomfördes mellan
kl 18 och 20, vilket i praktiken omöjliggjorde för skärgårdsbor att delta, då
inga kommunikationer hem till öarna finns under istid vid den tidpunkten.
Lennart hade trots detta deltagit och rapporterade om vidlyftiga planer, som i
stort sett helt kör över skärgårdsbornas behov av bil- och båtplatser.
Kommande Medborgardialog om skärgårdens utveckling är planerad till
fredag 6 maj kl 18 -20. Även denna tidpunkt kommer att vara svår för många

skärgårdsbor.
Frågan är om Värmdö kommun vill inkludera skärgårdsborna i sina
Medborgardialoger – SIKO behöver driva denna fråga!
• Samtliga uppmanades att skicka information från föreningarna, som är
lämplig för SIKOs hemsida, till Nilla.
15. Mötet avslutades.
Pia tackade för deltagande.
Eu.
……………………………………………………………..
Britt Fogelström
Justeras
………………………………………………………………
Anna Lundin

Bilagor:
1. Bokslut – bifogas som dokument i mailutskick av protokollet
2. Förslag till budget - bifogas som dokument i mailutskick av protokollet
3. Verksamhetsberättelse
4. Mötesplanering 2011

Bilaga 3
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
SIKO styrelse – Skärgårdens Intresseföreningars
Kontaktorganisation – lämnar härmed följande årsberättelse för 2010,
SIKOs 42:a verksamhetsår.

SIKO medlemsföreningar 2010
Arholma Skärgårdsförening
Björkö-Arholma Skärgårdsförening
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Föreningen Rindöborna
Östra Lagnö Byalag
Mellanskärgårdens Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Ornö Skärgårds Intresseförening
Runmarö Intresseförening
Sandhamnsområdets Intresseförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Utö Kontakt och Intresseförening
Ljusterö Skärgårdsförening (vilande)
Ordinarie styrelseledamöter samt ersättare
Pia Södergren, Harö, ordförande
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening - Barbro Nordstedt, Söderöra, vice ordförande samt
Urban Gunnarsson, Svartnö, kassör, adjungerad
ersättare Björn Sjöblom, Yxlan
Britt Fogelström, Möja, sekreterare, adjungerad
Mellanskärgårdens Intresseförening - Anna Lundin, Vagnsunda, Yxlan,
ungdomsrepresentant
ersättare Agneta Österman, Möja
Arholma Skärgårdsförening – Erik Westerlund, Krokholmen
Ersättare Per Eriksson, Arholma
Björkö-Arholma Skärgårdsförening – Eva Crantz, Björkö
ersättare Henrik Ahrnborg, Björkö
Föreningen Rindöborna – Jan-Evert Jäderlund, Rindö
ersättare Lars Godberg, Rindö
Östra Lagnö Byalag – Arne Griphult, Östra Lagnö
ersättare Ylwa Sjöström-Pousette, Ljusterö
Nämdö Hembygdsförening - Gunilla Söderqvist, Nämdö
ersättare Albert Mattsson, Nämdö

Ornö Skärgårds Intresseförening – Per Frideen, Ornö
ersättare Lars Olsson, Ornö
Runmarö Intresseförening – Göran Stenstrand, Runmarö
ersättare Lennart Minnegård, Runmarö
Sandhamnsområdets Intresseförening – Rose-Marie Lundin, Sandhamn
ersättare Caroline Wedberg, Sandhamn
Södra Skärgårdens Intresseförening – Berit Karlsson, Dalarö
ersättare Björn Moberg, Dalarö
Utö Kontakt och Intresseförening – Mikael Karlsson, Utö
ersättare Charlotte Schröder, Utö
Arbetsutskott
Pia Södergren, Harö, ordförande
Barbro Nordstedt, Söderöra, vice ordförande
Urban Gunnarsson, Svartnö, kassör
Britt Fogelström, Möja, sekreterare
Anna Lundin, Vagnsunda, Yxlan, adjungerad ungdomsrepresentant
Tingskommitté
Inga-Lill Wikström, Möja
Monica Wiklander, Runmarö
Lotten Hjelm, Nämdö
Berit Karlsson, Dalarö
Jonas Ridderstad, Blidö-Frötuna
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Camilla Södergren, Sandhamn
Hedersledamöter
Gunnar Skoglund, Stockholm
Britta Gunnarsson, Blidö
Anne Forslund, Runmarö
Revisorer
Lennart Rohdin
Anne Forslund
Revisorssuppleant
Anders Sundberg
Representation
Regionala Skärgårdsrådet

ordinarie – Pia Södergren, Erik Westerlund,
Gunilla Söderqvist och Björn Sjöblom
ersättare – Britt Fogelström, Barbro Nordstedt,
Lasse Olsson och Anna Lundin

Regionala Skärgårdsrådets Exekutivkommitté

ordinarie – Pia Södergren
ersättare – Britt Fogelström

SRF, Skärgårdarnas Riksförbund
SRF årsmöte

ordinarie – Pia Södergren
ersättare – Barbro Nordstedt
Pia Södergren, Barbro Nordstedt och Björn
Sjöblom samt som ersättare Anna Lundin

Trafikantföreningen

Jan-Evert Jäderlund och Anna Lundin

Svealands Kustvattenvårdsförbund

Lars Godberg – avgick under sommaren och
Gunilla Söderqvist har tillfälligt närvarat vid möte
under hösten

Skärgårdsstiftelsen

Anna Lundin och Berit Karlsson

Ungdomsfrågor

Anna Lundin

SIKOs MÅLSÄTTNING
Att bidra till en långsiktig utveckling av skärgården.
Att ta tillvara den bofasta befolkningens intressen.
Att ha ett bra samarbete med alla som uppehåller sig i skärgården.
SIKOs VISION
Skärgården är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för barn och vuxna,
kvinnor och män.
Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och samspelet med
storstaden. Skärgårdens unika natur- och kulturvärden vårdas, vidareutvecklas och bidrar
till skärgårdens och regionens attraktivitet. Skärgårdsmiljön ger livskvalitet och ekonomisk
utveckling i skärgården och hela regionen.
Kommunikationer och teknisk försörjning är anpassade till boende, skärgårdens näringar
och de skilda kategorierna av besökare. Det är möjligt att bo i de tätortsnära delarna av
skärgården och samtidigt arbeta på fastlandet.
Skärgården är tillgänglig för besök och rekreation året om. Här finns rika möjligheter till
avkoppling och friluftsliv, samtidigt som det ges starkt skydd för känsliga miljöer.

Aktiviteter och resultat 2010
SIKO's uppgift är att tillförsäkra öbor möjligheten att på rimliga villkor bo kvar och verka i
sin livsmiljö. Uppgiften är också att aktivt medverka till att skapa förutsättningar för
människor i alla åldrar att bosätta sig och arbeta i skärgården och därmed säkerställa åretrunt-skärgårdens fortlevnad, genom tillgång till grundläggande service såsom livsmedel,
bränsleförsörjning etc

Under år 2010 har vi arbetat med vår uppgift bl a på följande sätt:
•

Genom möten och uppvaktningar, pressmeddelanden, broschyrer, samarbete
med Skärgårdsbryggan och på SIKOs egen hemsida ökat uppmärksamheten
kring och förmedlat kunskap om skärgårdsbornas livsvillkor.

•

Ekonomiskt stöttat SURF möten (SURF är ett ungdomsnätverk i Skärgårdarnas
Riksförbunds regi), vi har även drivit skolskjutsfrågor, facebook-grupp för
ungdomar ”Unga i Stockholms skärgård” samt arbetat med att få igång en
terrängkörkortsutbildning för ungdomar mm. för att aktivt verka för att förbättra
skärgårdsungdomarnas villkor.

•

Arrangerat Årsmötes-seminarium under medverkan av Leader UROSS samt
även genomfört kick-off konferens där SIKOs arbetsformer och fokusfrågor
diskuterades och ett välbesökt Höstmöte där temat var dels strandskydd dels
nya alkohollagstiftningen till sjöss. Både Årsmötet och Höstmötet är öppet för
alla skärgårdsbor och övriga som är intresserade av skärgårdens utveckling.

•

Aktivt deltagit i möten, seminarier och konferenser där skärgårdsfrågorna finns
på agendan. Målet har då varit att bygga vår argumentation på kunskap om
aktuella förhållanden och framföra skärgårdsbornas synpunkter, önskemål och
krav genom konkreta, tydliga argument.

SIKO's fokusfrågor, där arbetet bedrivs både centralt och lokalt genom SIKOs
medlemsföreningar, med angiven inriktning nedan, har under 2010 varit:
16. Skola
Arbeta för att eliminera kommungränserna i skolhänseende. Samordna
skolskjutsarna med andra transporter och turlistor. Långa avtalsperioder vid
upphandling av trafik för skolskjutsar, så att entreprenörer vågar satsa på bra båtar
och övriga transportmedel.
Under 2010 har Blidö-Frötuna Skärgårdsförening haft ett stort engagemang i att
påverka aktuella skolskjutsfrågor och frågan har lyfts till Regionala Rådet.
•

Ungdomar
Uppmuntra medlemsföreningarna att tydligare engagera sig i de ungas villkor.
Vidare hjälpa öarnas ungdomar med ansökningar till UROSS, där det finns
öronmärkta pengar för ungdomsaktiviteter. Uppmuntra till deltagande i SURF –
Skärgårdens Ungas Riksförening.
Under 2010 har vikten av att aktivera ungdomar diskuterats på ett flertal
styrelsemöten. Vidare har SIKO ekonomiskt stöttat ungdomar som deltagit i SURF
möten (resekostnader etc).

•

Vård
Bibehåll vårdcentralerna på öarna.
Verka för ökad ö-säkerhet genom tillgång till hjärtstartare och akutmedicinering vid
allergichocker.
Under 2010 har Runmarö Intresseförening genomdrivit att en hjärtstartare nu finns
tillgänglig på ön.
Arbeta för lokal förtur till äldreboenden.
Verka för enklare regler för sjuktransport och färdtjänst.

•

Kommunikationer
Utarbeta färdiga förslag att presentera för WÅAB med följande inriktning:
• tvärtrafik och turlista som gör att man kan ”hinna med samma buss” året runt
• isturlista bara när det finns is
• anpassa tonnage efter hur många som åker
• beställningstrafik OK under lågsäsong
Vidare:
• verka för tillgång till bredband i alla delar av skärgården
• verka för fortsatta möjligheter till bilbesiktning på öar med bilar och vägar,
men ingen landförbindelse via bro eller färja
• SIKO har sökt och beviljats medel från Leader UROSS för att genomföra ett
microprojekt rörande utveckling av ”Småskalig Vintertrafik”.

•

Post och kassaservice
Denna fråga drivs i dialog och samverkan med Företagarna Skärgården. SIKO har
bidragit med informationsspridning om de möjligheter till dagskassetransporter med
helikopter, som Länsstyrelsens pilotprojekt innebar.

•

Bostäder
Bygg- och planprocesser måste kunna drivas snabbare och ökad förståelse bör
visas för fastboendes behov av dispenser från strandskyddsregler etc.
Under 2010 har SIKO genom att ha Strandskydd som tema på Höstmötet med
expertföreläsning bidragit till allmän kunskapsuppbyggnad strandskydd samt byggoch planprocessen.
Det resulterade bl a i att föreningarna har framfört en begäran på Värmdö
Skärgårdsråd att strandskyddsgränsen på 300 meter skall ses över.

Ekonomi
Föreningen redovisar positivt resultat för verksamhetsåret 2010 trots att kostnaderna för
resor och möten har ökat.
Årets överskott från ungdomsverksamheten (4 818:-) överförs till 2011.
Sammanlagt finns för närvarande 14 818:- till kommande ungdomsverksamhet.
Underskottet från 2008 har ännu ej upphämtats helt.
Förhoppningen är att detta kommer att ske 2011
Remisser och skrivelser
SIKO har lämnat remissvar i ett stort antal ärenden rörande:
• isbrytning
• svävartillstånd
• Österåkers trafikplan
• Samverkansplan Stora Nassa Svenska Högarna
• Värmdö översiktsplan
• Nacka kustplan
Samarbete
Det finns fler organisationer som driver frågor som berör boende i skärgården och villkoren
för deras näringsverksamhet. SIKO har under året etablerat ett organiserat samarbete
med Företagarna Skärgård och föreningen Öppen Skärgård.
SIKO har även medverkat i möten gällande hamnar och hyresbostäder på Landsort i syfte

att stötta de boende.
Deltagande i externa möten
• Regionala Skärgårdsrådet, två möten
• Regionala Skärgårdsrådets Exekutivkommitté, två möten
• SRF, Skärgårdarnas Riksförbund, fyra möten
• Trafikantföreningen, nio möten
• Svealands Kustvattenvårdsförbund, två möten
• Skärgårdsstiftelsen, fyra möten
• AMF1, informationsmöten vår och höst, två möten
• Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbetes årliga konferens, ett möte
SIKO har under året haft enskilda överläggningar med
• Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen
• Ewa Stenberg, Waxholmsbolaget
• Gustav Andersson, skärgårdslandstingsråd
• Shewen Haddad, Landstinget, Tillväxt och regionplanering
• Sven-Erik Svensson, Länsstyrelsen
Möten inom organisationen
Nio styrelsemöten, nio möten med Arbetsutskottet samt Årsmöte, Kick-off konferens och
Höstmöte har genomförts. SIKO saknar tillgång till egna föreningslokaler och uppskattar
att flera av de organisationer vi regelmässigt har kontakt med välvilligt ställt
konferenslokaler till förfogande. Detta gäller för år 2010 såväl Länsstyrelsen, Landstinget,
Skärgårdsstiftelsen som Öppen Skärgård.

BILAGA – mötesplanering SIKO år 2011

Jan

AU
Ti 11/1

Bilaga 4

Styrelse
Fr 21/1
Skgstif. 13/1, Trafför. 25/1

Feb

Må 14/2, fysiskt möte

Årsmöte lö-sö 26-27/2
Regskgråd 10/2

Mars
April

On 9/3, telefonmöte

Må 14/3

Ex.kom 11/3, SRF årsm. 5-6/3

Skgstif. 24/3, Trafför. 8/3

Sö 17/4, fysiskt möte
Årsmöte Trafför. 26/4

Maj
Juni

To 5/5, telefonmöte

Lö el Sö 14 eller 15/5, heldag på ö

Ex.kom. 19/5

Trafför. 18/5

Må 20/6, fysiskt möte
Skgstif. 16/6

Juli

Sammankallas vid behov

Aug

Må 15/8, fysiskt möte

Lö-Sö 20-21/5, heldag på ö ev m övernattning,
förslag Grönskär
Haninge skgting 27/8

Sept

Sö 4/9, telefonmöte dagtid

Höstmöte lö-sö 17-18/9 (förslag
beslutas om 3:e helgen i sept är höstmötesdag)

Okt

Må 10/10, fysiskt möte

On 19/10 kvällsmöte
Skgstif. 6/10

Nov

On 16/11

Dec

Må 5/12, fysiskt möte

To 15/12
Skgstif. 8/12

Jan
-11

Sö 22/1, fysiskt möte

