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Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars 

Kontaktorganisation (SIKO) i Vaxholm, den 16 februari 2019 

 

Närvarande delegater: 

Jan-Evert Jäderlund, Föreningen Rindöborna   

Ulla Larsson, Runmarö Intresseförening 

Bo Tyrefors, Gålö, Södra Skärgårdens Intresseförening 

Barbro Nordstedt, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 

Lena Hammarbäck, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 

Lena Svenonius, Björkö – Arholma Hembygdsförening 

Jerker Persson, Björkö – Arholma Hembygdsförening 

Göran Lagerström, Karsholmen, Stavsudda Skärgårdens Intresseförening 

Johan Eklund, Stavsudda Skärgårdens Intresseförening 

Malcolm Dixelius, Nämdö Hembygdsförening 

Elin Dahlgren, Nämdö Hembygdsförening 

Britt Fogelström, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening 

Sune Fogelström, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening 

  

 

Övriga närvarande: 

Ulf Westerberg, Möja 

Björn Cederwall, Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening 

Gunilla Söderqvist, Nämdö  

Jesper Skogsryd, Nämdö  

Björn Öberg, Landsort 

Urban Gunnarsson, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

Björn Sjöblom, Yxlan, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

Per Frideen, Ornö 

Sture Malmgren, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 

Anne Forslund, Runmarö 
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Protokoll: 

1. Ordförande Ulf Westerberg öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 

2. Anmälan av delegater och justering av röstlängd Deltagarförteckning och röst-

längd (delegater) upprättades när årsmötesdeltagarna anlände till årsmötet. 

(bilaga 1) 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande Nilla Söderqvist redogjorde för kallelsen 

till årsmötet, som skett i enlighet med stadgarna. Mötet ansågs behörigen utlyst. 

4. Fastställande av dagordning Föreslagen dagordning fastställdes.  

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare Anne Forslund. 

(SIKO:s sekreterare under många år), valdes till ordförande. Britt Fogelström 

valdes till sekreterare. Urban Gunnarsson och Björn Sjöblom valdes till justerare. 

6. Styrelsens redovisning av 2018: 

a) Verksamhetsberättelse Informerades att verksamhetsberättelsen återfinns 

på sidorna 3 – 7 i årsmöteshäftet (bilaga 2) och även har funnits tillgänglig på 

SIKO:s hemsida. De närvarande gavs möjlighet att ställa frågor.  

b) Ekonomisk redovisning Informerades att resultat- och balansräkningen 

återfinns på sidorna 12 – 13 i årsmöteshäftet och har även funnits tillgängliga 

på SIKO:s hemsida. Urban Gunnarsson redogjorde för att SIKO har ett 3-årigt 

verksamhetsanslag på 500 000 kr per år (2018, 2019 och 2020) med möjlighet 

att flytta medel mellan verksamhetsåren. Detta innebär bl a att SIKO inte 

längre får en eftersläpning av utbetalningar beroende på att beslut för varje 

år tas en bra bit in på verksamhetsåret, som tidigare skett. Den nya 

ordningen innebär att SIKO inte, som tidigare, behöver låna pengar av sina 

medlemmar i början av året, utan nu är skuldfria. De närvarande gavs 

möjlighet att ställa frågor. Det redovisade överskottet 213 kr, föreslogs 

överföras i ny räkning, vilket också beslutades. 

c) Revisionsberättelse Revisor Sture Malmgren läste upp revisionsberättelsen, i 

årsmöteshäftet på sid 14, samt föreslog årsmötet att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet (bilaga 3). Beslutades att lägga revisionsberättelsen till 

handlingarna.  

d) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Ordförande frågade mot bakgrund av 

rekommendationen i revisionsberättelsen samt redovisad resultat- och 

balansräkningen, om årsmötet kunde fastställa resultat- och balansräkning 

samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Frågan besvarades av årsmötet med 

enhälligt ja.  
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 Årsmötet beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018 samt 

fastställde resultat- och balansräkning. 

7. Inkomst- och utgiftsstat, fastställande av årsavgift 2020 

a) Fastställande av verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplanen för 2019 har 

funnits på SIKO:s hemsida, har varit bilagd tidigare styrelseprotokoll samt 

finns på sidorna 8 – 11 i årsmöteshäftet.  Årsmötet fastställde 

verksamhetsplanen.  

b) Fastställande av budget 2019 Årsmötet fastställde budgeten för 2019. 

(budgetförslag på sid 15 i årsmötesfoldern). 

c) Fastställande av årsavgift Årsavgiften är differentierad så att föreningar med 

upp till 49 medlemmar för närvarande erlägger en årsavgift på 500 kr och 

föreningar med 50 medlemmar eller fler erlägger en avgift på 1500 kr per år. 

Avgiften fastställdes enligt ovan vid årsmötet 2018 att gälla för 2019, detta 

för att möjliggöra fakturering av årsavgift tidigare på kalenderåret. 

SIKO:s beviljade 3-årsanslag innebär en höjning på 11% och styrelsen föreslog 

därför årsmötet att höja medlemsavgifterna i motsvarande grad. 

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgifterna för 2020 till 550 kr för 

föreningar med upp till 49 medlemmar och till 1650 kr för föreningar med 50 

medlemmar eller fler. 

8. Frågan om arvoden Styrelsen föreslog oförändrat belopp, 165 000 kr exkl. 

lönebikostnader, att fördelas inom sig av styrelsen. Årsmötet beslutade enligt 

förslaget. 

9. Val av ordförande för år 2019 Valberedningen som utgjorts av Sune Fogelström 

(Möja) sammankallande, Barbro Nordstedt (Furusund), Thomas Hjelm (Utö) och 

Carin Flemström (Dalarö) föreslog omval av Ulf Westerberg. Mötet valde 

enhälligt Ulf Westerberg för ett år. 

10. Val av övriga styrelseledamöter enligt stadgarnas § 6  

Valberedningens förslag presenterades av Sune Fogelström. 

 Följande ledamöter är redan vid förra årsmötet valda för 2019:  

 Björn Sjöblom, Yxlan (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening) 

 Björn Cederwall, Svartsö (Mellanskärgårdens Intresseförening) 

 J-E Jäderlund, Rindö (Föreningen Rindöborna) 

 Ulla Larsson, Runmarö (Runmarö Intresseförening) 

 Björn Öberg, Landsort 
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Följande ledamöter föreslogs till omval för 2019 och 2020:  

 Gunilla Söderqvist, Nämdö  

 Bo Tyrefors, Södra Gålö (Södra Skärgårdens Intresseförening)  

 Calle Regnell (Utö Intresseförening) 

Årsmötet beslutade om omval enligt Valberedningens förslag ovan. 

 Valberedningen föreslog vidare adjungering av Britt Fogelström, Möja 

(Mellanskärgårdens Intresseförening) och Urban Gunnarsson, Norrtälje 

(Blidö Frötuna Intresseförening).  

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 

11. Val av ersättare enligt stadgarnas § 6  

 Följande ersättare valdes enhälligt för 2019 enligt Valberedningens förslag: 

 Lena Svenonius, Björkö (Björkö Arholma Hembygdsförening) omval 

 Göran Lagerström, Karsholmen (Stavsudda Skärgårdens Intresseförening) 

omval 

 Anita Heurlin, Svartsö (Svartsörådet) omval 

 Malcolm Dixelius, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) nyval 

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant (samtliga omval) 

Till ordinarie revisorer valdes Lennart Rohdin och Lotta Valdvik (nyval). Till 

revisorssuppleant valdes Sture Malmgren (nyval som suppleant). 

13. Val av valberedning 

Mötet valde genom omval Sune Fogelström (Möja) sammankallande, Joel 

Nordstedt (Söderöra) och Per Frideen (Ornö). 

14. Övriga val som SIKO har att förrätta 

a) Val av en ordinarie ledamot samt en ersättare till Regionala rådets 

exekutivkommitté Till ordinarie ledamot valdes Ulf Westerberg och till 

ersättare valdes Britt Fogelström. 

b) Val av 4 representanter samt 4 ersättare till Regionala Skärgårdsrådet 

Följande representanter valdes som ordinarie:  

Ulf Westerberg, Gunilla Söderqvist, Britt Fogelström och Göran Lagerström. 

Beslutades att styrelsen utser ersättare vid behov. 

c) Val av två fasta ledamöter till SRF:s representantskap SIKO får skicka fyra 

representanter till SRF:s representantskapsmöte. Ulf Westerberg och Björn 

Sjöblom, utsågs till ordinarie. Till de övriga två platserna utses deltagare från 

gång till gång av styrelsen bl. a. beroende på vilka frågor som är aktuella. 
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d) Val av två ledamöter till Trafikantföreningen Mötet valde Jan-Evert 

Jäderlund och Gunilla Söderqvist. 

e) Val av ledamöter till Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse.  Mötet 

nominerade Gunilla Söderqvist som ordinarie ledamot. Som ersättare 

nominerades Göran Lagerström. 

f) Val av representant till Svealands Kustvattenvårds förbunds årsstämma 

Mötet valde Gunilla Söderqvist som representant. 

g) Adjungerade till Skärgårdsstiftelsens styrelse Barbro Nordstedt och Britt 

Fogelström har varit adjungerade till Skärgårdsstiftelsens styrelse för 2017 

och 2018. Skärgårdsstiftelsen har aviserat att man har för avsikt att minska 

antalet adjungerade i styrelsen. Allmänna meningen inom SIKO är att SIKO 

snarast borde ha en ordinarie plats i styrelsen istället för adjungerade. 

Årsmötet beslutade att hänskjuta frågan till SIKO:s styrelse. 

15. Inkomna motioner och förslag Inga motioner eller förslag fanns att behandla. 

16. Beslut om medlemskap av ny förening Inga nya medlemsansökningar hade 

inkommit. 

17. Övriga frågor  

1. I samband med denna punkt avtackade årsmötet Per Frideen, som nu avgick, 

för hans mångåriga goda engagemang i SIKO:s styrelse. 

2. Förslag om dokumentation av SIKO:s historia. Malcolm Dixelius väckte 

förslaget att uppdra åt styrelsen att dokumentera SIKO:s 50 åriga historia. 

Dagen innan årsmötet hade en presentation med tillbakablickar gjorts med 

anledning av jubileumsfirandet och denna information bör bevaras för 

framtiden. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget att: 

1. Delge befintlig dokumentation snarast 

2. På sikt ta fram en skrift (tryckt eller digitalt)  

18. Årsmötet avslutas. Anne Forslund tackade för deltagande och förklarade mötet 

för avslutat. 

Enligt uppdrag 

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

Britt Fogelström 
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Justeras 

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

Datum   Ulf Westerberg, ordförande 

Justeras 

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

Datum   Urban Gunnarsson  

 

Justeras 

……………………………………………………………………….............. 
Datum   Björn Sjöblom 

 
 
 
 
Bilagor: Lista för röstlängd 
         Årsmötesfolder   

         Revisionsberättelse i original 

  

 


