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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte tisdag 28 januari 2019, skype

Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja, SIKO
Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening
Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Britt Fogelström, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

1. Mötets öppnande Uffe öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Nilla utsågs att justera dagens
minnesanteckningar.
3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från styrelsemöte nr 1 den 14 januari
2020 lades till handlingarna.
5. Remisser / uppföljning Bordlades.
6. Projekt
• Skärgårdsmentor Lördag 1 februari kommer projektet att genomföra en workshop på
Hartwickska huset. Inbjudna är främst intervjupersonerna från de besökta kärnöarna.
• Skärgårdsflytten Projektet har nu beviljats 68 000 kr från Regionens hållbarhets- och
skärgårdsanslag. Projektet har som ett av målen att skapa en bostadskö för de som är
intresserade av att flytta ut i skärgården. ”Verktygen” kommer att vara sociala medier,
medverkan på event, folder, rollups och eventuell film.
Skärgårdsflytten kommer att presenteras på workshopen för Skärgårdsmentor – de båda
projekten är nära kopplade till varandra.
7. Ekonomi Urban rapporterade att anslaget för 2020 nu är utbetalt och SIKO har inga skulder, utan
ekonomin är i balans och enligt budget.
Urban träffar revisorerna för genomgång den 29 januari.
8. Information från ordförande
• Exekutivkommittén Projektet ”Mer digitalt” i samarbete mellan Länsstyrelsen, Telia och
skärgårdskommunerna genomför närmast en aktivitet i Vaxholm och därefter står Möja och
Runmarö på tur, i Värmdö kommun. Omkringliggande öar är välkomna att delta och erbjuds
taxibåtsresor, där så behövs.
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• Ansökan om medlemskap i SIKO Bordlades,
inga nya ansökningar har inkommit, utöver Möjaskärgårdens Företagarförening, vars
ordförande Monica Pettersson kommer att delta på årsmötet och även göra en kortare
presentation av föreningen.
• Stadgar Styrelsen kommer att förelägga årsmötet förslaget till nya stadgar, som
behandlades på senaste styrelsemötet. Göran L gör motsvarande presentation som på
styrelsemötet och papperskopior kommer att finnas tillgängliga av såväl gamla som nya
stadgar. Redan nu finns stadgarna på hemsidan www.siko.org.se
• Årsmöte 2020 Uffe presenterade programmet, som nu är detaljutformat och tidsatt, men
med ursprungligt förslag som grund.
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse finns efter kompletteringar och
redigering nu i slutligt utförande och kommer att tryckas i årsmötesfoldern, men
handlingarna finns redan nu tillgängliga på SIKO:s hemsida. Årsmötesfoldern går
till tryck den 10 februari.
Uffe har förberett deltagarlista / röstlängd och Urban skickar anmälningslistan till
Uffe, när anmälningstiden gått ut.
Urban informerade om läget för de praktiska arrangemangen och ytterligare
uppgifter fördelades (boka årsmötesordförande, inbjudningar utöver
medlemsföreningarna och styrelsen, anmäla till ”på gång” i tidningen Skärgården
mm)
• ”Nya” arbetsformer i styrelsen En viktig uppgift framöver är att ”åka på turné” till
medlemsföreningarna. Uffe återkommer med detaljplan.
• Fokusområden / arbetsgrupper Det kommer att finnas tid i samband med årsmötet för
arbete i grupperna.
9. På gång / avrapportering
• SRF Årsmötet 28–29 mars kommer att hållas på Ersta konferens- och hotell i Stockholm.
•

Sjötrafiken Trafikförvaltningen har skickat ut en enkät till mantalsskrivna i skärgården med
frågor om synpunkter på skärgårdstrafikens långsiktiga inriktning. Bra att man vill ha in
synpunkter från fastboende. Enkäter är alltid svåra att utforma – det blir lätt frustration när
de ska besvaras och inga alternativ känns tillämpliga - (även om man förstår att ”fordon” är
båt i detta fall och ”hållplatser” är bryggor
)

• Regionala Skärgårdsrådet Uffe rapporterade från möte med Skärgårdsregionrådet Gustav H
och regionens handläggare Tove Ellingsen. SIKO får en tyngre roll i Regionala Skärgårdsrådet
och blir mer involverade i planeringen och uppföljningen av mötena.
Uffe berättade också att han haft kontakt med Anders Jansson, som gärna ser ett närmare
samarbete mellan fiskeriorganisationerna / föreningarna och SIKO.
•

Rapportering från möten Nilla rapporterade från Trafikantföreningens årsmöte, där SIKO
medverkade med att göra ”Skansenpresentationen”, vilket blev mycket uppskattat.

• Postservice Bordlades.
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• Hemsidan Det är fokus på att utveckla SIKO:s kommunikation ”inifrån och ut”.
• Ungdomsfrågor / Skolfrågor Se projekt Skärgårdsmentor.

•

Möten framöver
• Workshop biosfärområde Stockholms skärgård, torsdag 30 januari kl 10-15
• Årsmöte Nämdö Hembygdsförening, lördag 1 februari
• Workshop project Skärgårdsmentor, 1 februari
• Intressentmöte för framtida hållbart fiske och vattenbruk,
SJV och HaV, 4 februari
• Regionala Skärgårdsrådet, 6 februari
• SKVVF styrelsemöte, 7 februari
• Årsmöte Runmarö Intresseförening, 8 februari
• Norrtälje skärgårdsråd, 13 februari
• Värmdö skärgårdsråd, 13 februari
• Haninge skärgårdsråd, 13 februari
• Årsmöte Utö kontakt- och intresseförening, 15 februari
• SIKO årsmöte, 15 - 16 februari, på Ornö
• AU SIKO skypemöte, 18 februari
• Mellanskärgårdens Intresseförening årsmöte, 22 februari
• Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 5 mars
• Presentationsseminarium Tre skärgårdar, 10 mars
• Trafikantföreningens Vårmöte, 17 mars
• Årsmöte SSIF, 21 mars
• Årsmöte Rindöborna, 25 mars
• SKVVF styrelsemöte, 27 mars
• SRF årsmöte, 27 – 29 mars (södra Bohuslän) Ersta konferens Stockholm
• Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte, 31 mars
• Trafikantföreningen styrelsemöte, 21 april
• SKVVF förbundsstämma, 24 april
• Regionala Skärgårdsrådet, 7 maj
• Norrtälje skärgårdsråd, 14 maj
• Värmdö skärgårdsråd, 14 maj
• SKVVF kontaktombudsmöte, prel. datum 26 maj
• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni
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• Skärgårdsbåtens dag, 10 juni
• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 juni
• Björkö Arholma hembygdsförening årsmöte, juli
• Skärgårdsting Dalarö, augusti
• Regionala Skärgårdsrådet, 3 september
• Värmdö skärgårdsråd, 10 september
• Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september
• Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september
• SKVVF styrelsemöte, 2 oktober
• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober
• Regionala Skärgårdsrådet, 5 november
• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november
• Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november
• SKVVF styrelsemöte, 27 november
• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december
• Värmdö skärgårdsråd, 3 december
• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december
Uffe delgav även förslag till AU och styrelsemöten för SIKO under kommande verksamhetsår. Bilägges.

10. Övriga frågor

11. Mötet avslutades.

Britt Fogelström

Justeras Nilla Söderqvist

-

