SIKO – protokoll från styrelsemöte 19 mars kl 10.30
i Skärgårdsstiftelsen lokaler på Skeppsholmen
Närvarande:

Pia Södergren, Sandhamnsområdets Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t 30m)

Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 15m)

Urban Gunnarsson, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 50m)

Britt Fogelström, Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 15t)

J-E Jäderlund, Föreningen Rindöborna
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 40m)

Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t 5m)

Göran Stenstrand, Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 5m)

Gunilla Söderqvist, Nämndö Hembygdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 25t)

Berit Karlsson, Södra Skärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)

Björn Sjöblom, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m)
Total mötestid / total frånvarotid från hemmet 114t 25m

1. Pia öppnade mötet.
2. Pia valdes till mötesordförande och Britt till sekreterare.
3. Arne Griphult utsågs att justera dagens protokoll.
4. Föreslagen dagordning godkändes. Ytterligare remisser har tillkommit samt under
övrigt frågan om bredband och en uppmaning till föreningarna att lämna uppgifter
om ev. nya delegater till SIKO.
5. Föregående protokoll
◦ årsmötesprotokollet lades utan erinran till handlingarna
◦ protokollet från konstituerande styrelsemöte lades även det utan erinran till
handlingarna
◦ protokoll från AU möte 14 mars godkändes och kommenteras i detalj i
anslutning till respektive punkt på dagens dagordning

6. Ekonomi
1. Urban presenterade en mer översiktlig budget (som helt bygger på den
detaljerade budget som godkändes på årsmötet). Konstaterades att TynningöRamsö inte längre är medlemmar, varför intäkterna från medlemsavgifter
minskas med 1500 kr. De medlemsavgifter SIKO betalar är till SRF (en höjning
till 2000 kr i årsavgift), till Trafikantföreningen och till Svealands
Kustvattensvårdsförbund.
2. Budgeten och verksamhetsplanen kommer att biläggas SIKO's ansökan om
anslag. Mötet diskuterade verksamhetsplanen i detalj och AU fick i uppdrag att
ytterligare bearbeta texten. Verksamhetsplanen kommer att undertecknas av Pia
och Urban.
7. Remisser
1. Pia informerade om de remisser som är aktuella för närvarande.
För två remisser rörande sjötrafik, en rättelse av positionsangivelse och
upphävande av förbud från 1963 mot isbrytning i Ramsösund, hade remisstiden
gått ut, redan när vi fick del av remisserna. Då de dessutom är helt
okontroversiella, beslöts på AU's rekommendation att lämna dom utan
avseende.
2. SIKO hade även fått remiss rörande beslut om förbud mot brytning av isränna
från Fjordholmarna till Stenkobbs fyr vid Möja. AU föreslog att SIKO ställer sig
helt bakom förslaget till beslut (Pia läste upp förslag till remissvar). Detta
tillstyrktes av styrelsen och Pia kommer att besvara remissen.
3. Ny remiss rörande tillstånd att använda svävare för privat persontransport
mellan fastlandet och Vänö hade inkommit från Mats Edenfeldt (ny som
fastboende). Information fanns att det verkligen avser fastboende och styrelsen
bifaller remissen.
8. Kommande möten / aktiviteter
1. Amf :s 1 Skärgårdsråd har möte den 13 april. En medlem från Södra
Skärgården (Kåre Hagman) samt Britt kommer att delta.
2. UROSS har årsmöte den 13 april – på detta möte deltar Pia och Barbro.
3. SIKO har fått inbjudan till Landsbygdsriksdag i Sunne i maj – deltagandet är
dyrt, Skärgårdarnas riksförbund kommer att delta så inget deltagande planeras
för SIKOs del.
4. Inbjudan till SURFs träff för ”Unga skärgårdsbor” på Ven den 7 – 9 maj har
kommit. Styrelsen uppmanar föreningarna att sprida detta så mycket som möjligt
till våra yngre skärgårdsbor.
AU föreslog styrelsen att SIKO betalar anmälningsavgiften på 250:- för de
ungdomar som kommer att delta, vilket bifölls av styrelsen.
5. Berit kommer att delta på möte med Skärgårdsstiftelsen den 25 mars. Berit
utlovade en skriftlig rapport.
6. 29 till 30 mars är det Skärgårdsråd inom Värmdö kommun.
9. Ö-rapporter – resp. förening med styrelseledamot på plats (Föreningen
Rindöborna, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening, Södra Skärgårdens Intresseförening,
Östra Lagnö Byalag, Nämndö Hembygdsförening och Runmarö Intresseförening)
lämnade en muntlig rapport.
OBS, Ö-rapporter mailas till sekreteraren, så att dessa kan bifogas protokollet.

Vidare överenskoms att Göran ordnar med publicering av Ö-rapporterna på
Skärgårdsbryggan (om något av innehållet inte är avsett för allmän spridning,
ange detta).
Pia kommer att kontakta de föreningar, som inte varit så aktiva och uppmana dessa
att lämna Ö-rapporter och att delta på styrelsemöten. Styrelsen var enig om att
även utsedda medlemmar från föreningarna (inte nödvändigtvis
styrelserepresentanter om dessa är förhindrade) är välkomna att delta på SIKO's
styrelsemöten.
10. Mötesrapporter
◦ J-E rapporterade från möte mellan Trafikantföreningen och Landstinget.
Skärgårdsbåtens Dag är den 2 juni och Trafikantföreningen har sitt årsmöte den
22 april.
◦ Barbro informerade från SRF, bl a gällande ett anslag på 250 miljoner för
bredbandssatsning.
11. Diskussion / planering SIKO:s prioriteringar för året – AU hade lämnat följande
förslag till prioriteringar:
1. Ta initiativ till avstämning / samarbete med Öppen Skärgård och Företagarna
Skärgård i syfte att stärka förutsättningarna att påverka skärgårdsfrågorna på
bästa sätt.
2. Tydliggöra SIKO's roll och uppgifter.
3. Initiera och erbjuda utbildningstillfällen.
4. Hjälpa SIKO's medlemsföreningar att tillgodogöra sig hjälp och stöd från SIKO
och Riksförbundet. Undersöka behov av eventuell ytterligare utbildning i hur
man utvecklar hemsidor.
5. SIKO's plats i media – hur kan vi utveckla samarbetet för att synas mer.
6. Planmässigt se till att ha personliga kontakter med personer / beslutsfattare som
är viktiga för SIKO. Var och en i AU fick i hemläxa att göra en lista.
7. Ungdomsfrågorna.
12.
◦

◦
◦

◦

AU förslag
Idé, upptaktmöte för styrelsen AU föreslog, för att få en rivstart på
engagemang och arbete inom SIKO, att ett 2 dagars styrelsemöte ordnas i maj.
Styrelsen tillstyrkte idén och mötet (med två representanter från resp. förening)
planeras till 16 – 17 maj, lämpligen som en kryssning (ekonomiskt fördelaktigt
och tidsmässigt effektivt). Urban fick i uppdrag att sköta bokningar mm och AU
arbetar vidare med detaljerat förslag till innehåll.
Presstrategi AU föreslog att SIKO överenskommer att talesmän till pressen är
SIKO's ordförande samt resp. medlemsförenings ordförande. Styrelsen biföll
förslaget.
Projektidé Arkivering av SIKO's material AU tog upp frågan om SIKO's
historia sett ur dokumentations-perspektiv. Förslaget är att göra en
projektansökan för att rensa och bringa ordning i allt material som samlats.
Styrelsen tyckte detta var bra och tillstyrkte – Pia arbetar vidare med frågan.
Arvet efter A-M Högel Det är allmänt känt inom SIKO och har även kunnat
läsas i media att A-M Högels uppsåt varit att testamentera sin kvarlåtenskap till
SIKO. Förslaget är att göra en skrivelse till Allmänna
Arvsfonden/Kammarkollegiet och ställa frågan om möjligheterna för ett
arvsavstående till SIKO's förmån. Styrelsen tillstyrkte förslaget och vi avvaktar
tills vidare att den pågående juridiska processen avslutas.

13. SIKO's hemsida Styrelsen påpekade spontant att SIKO's hemsida redan blivit
bättre uppdaterad, men att det naturligtvis kan utvecklas än mer. Allmän uppmaning
är att lämna information, så fort något kan vara av intresse.
Vidare var mötet överens om att namn och kontaktuppgifter för SIKO's
styrelsemedlemmar läggs på hemsidan – om någon inte vill ha med sina
kontaktuppgifter, skall detta meddelas direkt till Pia.
14. Kommande möten 2010
AU möten
29 mars
4 maj
10 juni
3 augusti
5 september
4 oktober
10 november
1 december

SIKO styrelsemöten
12 april
16 – 17 maj
14 juni
24 augusti
21 september
24 oktober
22 november
8 december

15. Övriga frågor
1. Uppdrag från ärsmötet rörande Motion om skarven. Arne framförde sin mening
att SIKO bör vara tydliga med sin ståndpunkt att skarvbeståndet bör reduceras
kraftigt. Styrelsen ställde sig bakom detta och uppdrog åt Arne och Björn att
formulera ett pressmeddelande samt även i övrigt arbeta vidare med frågan.
Även SIKO's verksamhetsplan skall kompletteras.
2. Bredband – Arne kommer att skicka resultat av bredbandsenkät till Pia och Britt.
16. Mötet avslutades.

Eu.

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

………………………………………………………………
Arne Griphult

