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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,
protokoll från styrelsemöte på Kvarnholmen, den 4 mars 2020

Närvarande:

Medlem i lokal skärgårdsförening:

Ulf Westerberg, Möja ordf.
Urban Gunnarsson, Norrt. kassör
Britt Fogelström, Möja, sekr.
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Martin Hinders, Svartsö
Björn Öberg, Landsort
Lena Svenonius, Björkö
Lena S närvarande punkt 1 och 1,5
Malcolm Dixelius, Nämdö
Göran Lagerström, Karsholmen

Möjaskärgårdens Företagarförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.
Möjaskärgårdens Företagarförening
Rindöborna
Svartsörådet

Frånvarande:
Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf.
Ulla Larsson, Runmarö
Bo Tyrefors, Södra Gålö
Björn Sjöblom, Yxlan
Calle Regnell, Utö

Björkö Arholma Hembygdsförening
Nämdö Hembygdsförening
Stavsudda Skärgårdens Intresseförening

Nämdö Hembygdsförening
Runmarö Intresseförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Utö kontakt- och intresseförening

1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet öppnat.
Punkt 1,5 Lena S meddelade att Björkö Arholma Hembygdsförening kommer att lämna SIKO.
Som en ”kustförening” upplever man inte de ö relaterade frågeställningar som SIKO arbetar
med, som relevanta för Björkö Arholma Hembygdsförening. Lena tackade för sig och lämnade
mötet. Styrelsen konstaterade att SIKO bör ta kontakter för att se om Arholma
Skärgårdsförening vill bli mer aktiva i sitt medlemskap. är intresserade av medlemskap.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Jejje valdes att jämte ordförande justera
dagens protokoll.
3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från föregående styrelsemöte
14 januari samt från konstituerade styrelsemöte 16 februari och minnesanteckningar från AU
möten 28 jan och 25 februari lades till handlingarna.
Göran L väckte frågan att minnesanteckningarna från AU möten framledes kan föras i
förenklad form. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
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5. Stadgar Efter beslut på årsmötet om att anta förslaget till nya stadgar, behövs nu ytterligare ett
årsmötesbeslut för att de nya stadgarna ska kunna bli gällande. Sannolikt kommer SIKO att ordna ett
Höstmöte och då kan med fördel ett formellt årsmöte ordnas i samband med detta, så att beslut på
nytt kan tas om stadgarna.

6. Avstämning årsmöte 2020 Styrelsen var eniga om att årsmötet på Ornö varit lyckad både vad
avser praktiska arrangemang, kostnader, antal deltagare och inte minst innehåll på själva
mötet!
7. SIKO projekt
Göran L rapporterade projektläget för Skärgårdsmentor och Skärgårdsflytten. Uffe, Malin och
Göran har haft ett planeringsmöte och nuläget är följande:
•

Förstudie Skärgårdsmentor skall avslutas under mars. Ny ansökan om fortsatt
projekt med LEADER stöd skall lämnas senast 22mars. Inriktningen är att
inventera vilka kärnöar som verkligen vill hänga på och engagera sig i en
fortsättning med till exempel inflyttningsteam, organiserade ”Inflyttardagar” mm
och att sedan forma projektet med de öar där intresse och förutsättningar finns.
Möte med intresserade öar är planerat till den 15 mars. Styrelsen beslutade
enhälligt i enlighet med förslaget.

•

Skärgårdsflytten som framåt bör ses som en integrerad del av Skärgårdsmentor
kommer att använda sin begränsade budget till att ta fram material till sociala
media (inkl. en enkät del), visst presentationsmaterial och produktion av en
”reklamfilm” för att leva och bo i skärgården (finns befintligt material från
”Skansen-filmerna”). Malcolm påpekade att det är värdefullt om filmerna textas
på engelska.

Göran L håller ihop arbetet med projektplanering, projektredovisning och LEADER ansökan.
Björn Ö tog upp frågan att Skärgårdsstiftelsen hyr ut permanentbostäder som fritidshus.
Uppdrogs åt SIKO representanterna (Göran och Britt) att ta upp detta på kommande
styrelsemöte med Skärgårdsstiftelsen – året-runt bostäder bör i första hand försöka hitta åretrunt hyresgäster!
8. Ekonomi
Urban hade inför styrelsemötet skickat ut en kassarapport.
En dialog fördes om fördelning av medel inom budgeten. Mötesarvoden och reseersättningar
är totalt sett en stor del av budgeten samtidigt som 500 kr i mötesersättning för en dag är lite
pengar för en enskild som avstått annan förvärvsinkomst.
Styrelsen beslutade att:
•

Generellt diskutera arvodesfrågan under året med mål att kunna ta beslut om nya
principer vid nästa årsmöte 2021

•

Uppdra till AU att redan nu se över fördelningen av de 165.000 kr, som AU har att
fördela inom sig.

Föreningens revisorer överlämnade i samband med årsmötet ett ”Revisions PM” till styrelsen.
Styrelsen analyserade och diskuterade de punkter som tagits upp.
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9. Remisser / uppföljning
•

Uffe informerade att Värmdö kommun arbetar med en Havs- kust- och vattenplan, remissvar
ska lämnas senast 21 april. Uppdrogs åt Britt att ta fram förslag till remissvar.

•

Samverkansarbetet inom HELCOM MPA Stora Nassa-Svenska högarna (tidigare BSPA) Britt
har lämnat remissvar på samverkansplanen.

I samband med remissen ovan har Britt sammanställt ett dokument ”Lagar, regler mm i
bevarande syfte” (bifogas)

10. På gång / avrapportering
• Post och paket Öar aktuella med distribution enligt nya modellen är sedan tidigare Möja,
Sandhamn och Nämdö samt under senare tid Svartsö och Runmarö.
• Sjötrafik

•

•

Trafikförvaltningen arbetar nu med upphandling av trafiken på Svartsö –
Ingmarsö – Finnhamn – Husarö-traden.

•

Malcolm tog upp frågan om bryggslitage och underhåll med exempel från
Solvik. Björn Ö berättade att 40 m kajskoning försvunnit från östra hamnen på
Landsort och ingen vill ta ansvar för reparation. Efter diskussion beslutade
styrelsen att i Regionala Skärgårdsrådet väcka frågan om behovet av att en
regional bryggplan upprättas (inventering av befintliga trafikbryggor, ägande
och underhållsplanering).

Arbete under 2020

Det finns en SIKO verksamhetsplan, men denna är på förhållandevis abstrakt nivå. Uffe
framförde att en fråga han vill prioritera är bättre samarbete / kommunikation med
medlemsföreningarna. Dessutom vill han se förslag från samtliga ledamöter om vilka frågor
SIKO rent konkret bör jobba med under kommande år. Styrelsen beslutade i enlighet med
detta.
Vidare togs frågan upp om att hitta ytterligare finansiering (bidrag och anslag till specifika
projekt). Uppdrogs till Malcolm att ta tag i detta.
• Fokusområden / arbetsgrupper
För att få mer ”tryck i arbetet” i arbetsgrupperna bestämdes att ansvarig för varje
fokusgrupp får 20 minuter på ett styrelsemöte för att presentera hur arbetet inom området
fortskrider. Påpekades också att det inte endast är styrelseledamöter som kan leda
fokusområden och arbetsgrupper, utan även övriga engagerade personer.
SIKO:s fokusområden:
•

Bostäder - Bo Tyrefors och näringsliv - Monica P

•

Skärgårdsskolor Göran Lagerström tv.

•

Kommunikationer Sjötrafik – Britt

•

Samhällsservice Blåljus Jejje

Bredband - Uffe
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•

Miljö och energi Malcolm med Göran tv.
*Informationsvis nämndes att Claes Palmgren som värd från Region Stockholm
tillsammans med bredbandskoordinatorer från flera Regioner kommer att göra en
rundresa i skärgården i maj för att bland annat kolla in fjärrundervisning.

Kopplat till Miljö informerade Göran L. om biosfärområden mot bakgrund av den studieresa till
Skärgårdshavets biosfärområde, som genomfördes i WWF:s regi förra veckan. Grunden för bildande av
biosfärområden är lokal förankring. Sammanfattningsvis konstaterades att SIKO kan stödja initiativ med lokal
förankring men i övrigt absolut avvisar förslag om ”Stockholms skärgård som biosfärområde”. SIKO inväntar nu
bekräftelse från WWF att man inte avser driva vidare frågan om världsarv eller biosfärområde i ”Stockholms
skärgård”.
Malcolm är delaktig i Nämdöskärgårdens engagemang för att bli biosfärområde. Konstaterades att detta så
småningom kan bli ett projekt inom ”SIKO:S Miljö och energi fokusområde”.

11. Information
•

Exekutivkommittén Uffe informerade om dagordningen på kommande möte den 5 mars.

•

Regionala Skärgårdsrådet Nästa möte kommer att hållas i Stavsnäs den 29 april. Uppdrogs åt
Britt att besvara det förslag till program som skickats ut.
På därpå kommande möte den 3 september är SIKO ansvariga för ”Skärgårdsskolan 3.0”. Göran
L håller ihop förberedelserna.

• SRF Uffe informerade om programmet på kommande SRF årsmöte samt även om
Valberedningens förslag. Årsmötet är den 28–29 mars och kommer att hållas på Ersta
konferens- och hotell i Stockholm. På lördagen är de som sitter i SRFs arbetsgrupper välkomna
efter avstämning med arbetsgruppsledaren, medan söndagen är förbehållet delegaterna.

•

Kommunikation under 2020
Uffe inledde med att framhålla att SIKO måste synas och höras mer. Göran tog upp
frågan om hemsidorna. Sidan www.siko.org.se (den interna) bör inte ligga öppen för
externa besökare och det som publiceras där måste vara förankrat. En dialog fördes
även om behovet av extern kommunikationsstrategi.
Då Nilla som sköter interna hemsidan var förhindrad att delta på mötet, åtog sig
Malcolm och även Göran att kommunicera de synpunkter som framförts till Nilla.

•

Barn och ungdomsfrågor Se ”Regionala skärgårdsrådet” – SIKO ansvarar för ett
seminarium om skärgårdsskolar den 3 september.

•

Info till/från medlemsföreningar Kopplat till efterfrågan planeras en ”turné” med
Levande skärgård (Skansen filmerna) till medlemsföreningarna och även till övriga som
efterfrågar.

•

Möten man varit på och Möten framöver

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 5 mars
Runmarö Intresseförening årsmöte, 8 mars
Handlingsplan landsbygd och skärgård, 9 mars (Uffe och Göran L deltar)
Presentationsseminarium Tre skärgårdar, 10 mars
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Trafikantföreningens Vårmöte, 17 mars
Landsbygd i centrum, 18 mars Monica P deltar
Årsmöte SSIF, 21 mars
SIKO AU, 24 mars
Årsmöte Rindöborna, 25 mars
SKVVF styrelsemöte, 27 mars
SRF årsmöte, 27 – 29 mars Ersta konferens Stockholm
Möjaskärgårdens Företagarförening, 30 mars – Patrik Sjöberg (handläggare bryggor) från Värmdö
kommun besöker Möja
Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte, 31 mars
SIKO styrelse, 21 april Britt undersöker om vi kan besöka Sjöpolisen
Trafikantföreningen styrelsemöte, 21 april
SKVVF förbundsstämma, 24 april
Regionala Skärgårdsrådet, 29 april
Bredbandskoordinatorer åker runt i skärgården, 5 – 6 maj
SIKO AU, 12 maj
Norrtälje skärgårdsråd, 14 maj
Värmdö skärgårdsråd, 14 maj
SKVVF kontaktombudsmöte, ”Svelandskust-dagen” 3 juni

TIDSKROCK

SIKO styrelse, 3 juni på Nämdö, Malcolm arrangör

TIDSKROCK

Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni
Skärgårdsbåtens dag, 10 juni
Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 juni
Skärgårdsting Dalarö, augusti
SIKO AU, 11 aug
SIKO styrelse, 31 augusti
Regionala Skärgårdsrådet, 3 september
Värmdö skärgårdsråd, 10 september
Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september
SIKO AU, 22 sept
Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september
SKVVF styrelsemöte, 2 oktober
Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober
SIKO styrelse, lördag 17 oktober
Regionala Skärgårdsrådet, 5 november

Sida 6 av 6
SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2020
SIKO AU, 10 nov
Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november
Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november
SKVVF styrelsemöte, 27 november
Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december
SIKO styrelse, 4 dec
Värmdö skärgårdsråd, 3 december
Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december
2021
SIKO AU, 6 jan
SIKO AU, 2 febr
SIKO styrelse, 11 febr
SIKO AU, 23 febr

12. Övriga frågor
•

Göran L fortsätter att få fram information om ”vertikal odling” – kan bli något att
sprida till intresserade odlare på öar.

•

”SIKO:s pris till medarbetare i offentlig sektor” Styrelsen beslutade i enlighet med
Uffes förslag att inrätta ett pris och att detta skall delas ut när så är påkallat.
Beslutades vidare att på Regionala Skärgårdsrådet den 29 april dela ut priset för första
gången, denna gång till NN. Uppdrogs åt Britt att ordna priset enligt styrelsens beslut.

13. Mötet avslutades

Britt Fogelström

Justeras:

Jan Evert Jäderlund

Ulf Westerberg, ordf.

