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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte nr 4 per Skype, den 3 juni 2020 

  

Närvarande:    Medlem i lokal skärgårdsförening: 

Ulf Westerberg, Möja ordf. Möjaskärgårdens Företagarförening  

Urban Gunnarsson, Norrt. kassör Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Britt Fogelström, Möja, sekr. Möjaskärgårdens Företagarförening 

Björn Öberg, Landsort 

Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf. Nämdö Hembygdsförening  

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseförening 

Calle Regnell, Utö   Utö kontakt- och intresseförening 

Martin Hinders, Svartsö  Svartsörådet  

 

Frånvarande: 

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

 

 

 

1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet öppnat. 

2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Göran L. 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 
13 maj samt ”korta noteringar” från Skype avstämningsmöte 18 maj lades till handlingarna.  

5. SIKO projekt 

• Skärgårdsflytten Projektmedel är utbetalda till SIKO och projektet verkställs under 
sommaren. 
 

• Skärgårdsskolan 3.0 Ansökan om projektmedel är under handläggning hos Regionen. 
Stödet som söks är 70 000 kr. 
Projektet syftar till att redovisa nya metoder som med fullt utnyttjande av digitala 
möjligheter tillsammans med konventionell skolverksamhet kan skapa förutsättningar 
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för små skärgårdsskolor att få finnas kvar och att samtidigt ge högkvalitativ utbildning.  
 

• Vertikal odling i skärgården – ett projekt som syftar till att ta fram en handbok för 
miljövänlig, lokal och modern matproduktion. Anthesis Group och SIKO är 
samarbetspartners, Göran L är kontaktperson för SIKO. Arbete med ansökan pågår.  
 

• Skärgårdsmentor Den planerade fortsättningen efter förstudien är tillfälligt i paus-läge 
(Coronaeffekt). 

6. Ekonomi  

Fakturering av medlemsavgifter har gjorts och betalningar har börjat komma in.   

Regionens stöd till projekt Skärgårdsflytten har utbetalts med 60 000 kr. 

Urban uppmanade samtliga att skicka in redovisning för mötesarvoden och andra eventuella 
kostnadsersättningar i samband med halvårsskiftet. 

Styrelsen beslutade att mötesarvode för digitala möten är 250 kr. 

Uffe påtalade att ansökan till Regionen om kommande 3-årsanslag, 2021 – 2023, bör skickas 
in senast i september. Styrelsen har tidigare beslutat att uppdra till Britt, Urban och Göran L 
att arbeta med anslagsframställan. 

7. Remisser / uppföljning  

• Långsiktig utveckling av sjötrafiken, nyligen utskickad och med remissvar senast 25 

september. Remissunderlag har skickats till styrelsen. 

Trafikantföreningen har tagit fram ett förslag till skrivelse att skicka till 
Trafikförvaltningen redan nu, eftersom invändningarna mot Trafikförvaltningens 
förslag är omfattande. Frågan var då om SIK vill stå bakom Trafikantföreningens 
skrivelse. 
Från bland annat Utö och Blidö Frötuna föreningarna har synpunkter inkommit att 
man på inga villkor vill stå bakom skrivelsen (eller att SIKO gör det). 
Förutsättningarna är så olika i södra, mellersta och norra skärgården (kanske särskilt ur 
ett bofast perspektiv) att det är svårt att ställa sig bakom en skrivelse som till stor del 
kommenterar situationen i Mellanskärgården.  Till exempel att åka båt från Stockholm 
är inte aktuellt för stora delar av södra respektive norra skärgården, utan är nog främst 
intressant för Mellanskärgården med bl a Möja och Sandhamnstraderna. 

  
Beslutades att SIKO inte vill vara med och underteckna skrivelsen, utan att vi får arbeta 
vidare med ett SIKO svar som förmodligen kommer att redovisa olika synpunkter för 
södra, mellersta och norra skärgården.  
 

Styrelsen har sedan tidigare givit arbetsgruppen för sjötrafik (Britt, Björn Öberg, Nilla 

och Monica P) uppdraget att ansvara för remissvar.  

 

• T21, trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar. SIKO har lämnat remissvar, 

som är delgivet styrelsen och medlemsföreningarna. 

8. Extra årsstämma  
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Uffe återkom till förslaget att en extra årsstämma planeras i juni (digital), så att beslut om de 
nya stadgarna kan tas för andra gången (stadgarna träder då i kraft). Vidare bör ”Covid 19” 
finnas på dagordningen, men i övrigt inga andra frågor.  

Styrelsen gav AU i uppdrag att planera för extra årsstämma i enlighet med förslaget. 

9. På gång / avrapportering 

• Post och paket DHL och Bring samarbetar inte längre, vilket innebär att paket skickade 
med Bring inte längre kommer ut till öarna. 

Öar aktuella med paketdistribution är sedan tidigare Möja och Utö samt under senare 
tid Svartsö, Runmarö och Sandhamn (ej sommar).  

SIKO har framfört önskemål till Länsstyrelsen att kolla vilka ytterligare kärnöar som vill 
ha paketdistribution.  

PÅ Exekutivkommittémötet 4 juni bekräftades att Länsstyrelsen arbetar med detta. 

Några förändringar är inte på gång under pågående pandemi, ytterligare planering sker 
tidigast i augusti. 

• Sjötrafik  

• Företräde för passagerare med ö-kort Under Corona pandemin får resenärer 
med ö-kort företräde i Waxholmsbolagets trafik. Efter styrelsemötet har även 
info kommit att fastboende får möjlighet att boka plats (särskild information är 
utskickad). 

Trafikförvaltningen har direktkontakter med SIKO för dialog och information. 
SIKO var tidigt ute med att föreslå företräde för ö-korts resenärer, så detta är 
ett exempel på när SIKO:s arbete gör skillnad. 

• Trafikförvaltningen arbetar med upphandlingen av trafiken på Svartsö – 
Ingmarsö – Finnhamn – Husarö-traden, förväntas bli klart inom kort.  

Se i övrigt under ”Remisser” punkt 7. 

• Arbete under 2020 – hänvisning till föregående protokoll, se texten nedan. 

”Nya” arbetsformer i styrelsen – Uffe tog upp frågan om hur arbetet i SIKO bättre kan 
involvera alla i styrelsen.  

Regionen med Gustav Hemming i spetsen förväntar sig att SIKO för skärgårdens del 
representerar civilsamhället. Det är viktigt att vi tar den stafettpinnen och organiserar 
vårt arbete så att SIKO kan leva upp till detta. 

Malcolm påpekade att folk från SIKO:s medlemsföreningar (utöver SIKO:s 
styrelserepresentanter) är mycket välkomna att engagera sig i SIKO:s arbetsgrupper 
och projekt. Detta kan också vara ett sätt att långsiktigt föryngra engagemang och 
representation i SIKO styrelse. 

Göran L föreslog att styrelsen under rådande Corona pandemi inför ”öppna 
styrelsemöten” (utan dagordning och protokoll) en kväll i veckan för avstämning av 
Corona läget och därmed sammanhängande frågor och projekt. 

• Fokusområden / arbetsgrupper - bordlades 
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SIKO:s fokusområden: 

• Bostäder - Bo Tyrefors och näringsliv - Monica P 

• Skärgårdsskolor Göran Lagerström  

• Kommunikationer Sjötrafik – Britt, Björn Öberg, Nilla och Monica P  

• Bredband - Uffe 

• Samhällsservice Blåljus Jejje 

• Miljö och energi Malcolm med Göran   

10. Information 

• Covid 19 Det finns nu en blankett att använda för rapportering av Corona läget på 

skärgårdens olika öar och områden (utskickad till styrelsen efter styrelsemötet) 

Mejla till Uffe uffe@alwredovisning.se och Göran goran@lagerstrom.se  för 

löpande rapportering förslagsvis varannan vecka. Fyll bara i under de punkter som 

känns relevanta, inget krav på fullständighet om det inte finns något nytt att 

tillföra. 

Det är positivt att både Länsstyrelsen och Regionen vill ha löpande rapporter från 
SIKO, så därför behöver Uffe och Göran, som är de som blir kontaktade, vara 
uppdaterade. 

• Länsstyrelsen  

Exekutivkommittén har möte 4 juni. Uffe har förhinder och Britt deltar. 

Uffe har varit uppringd och fått frågan om Exekutivkommitténs sammansättning i 
framtiden. SIKO:s inställning är att det inte skall bli fler deltagare och att 
Skärgårdsstiftelsens roll är som adjungerad. 

• Regionen Presentationerna från senaste möte, 28 maj, ligger på SIKO:s hemsida. 

• SRF  
Uffe har blivit kontaktad av SRF:s medlemsförening Bohusläns skärgårdsråd som 
vill ha information om hur SIKO arbetar med frågor kopplade till Corona pandemin. 
Uffe kommer att skicka information. 

• Kommunikation under 2020 - hänvisning till föregående protokoll, se texten nedan. 

SIKO måste synas och höras mer. Göran rapporterade om hemsidorna. Sidan 
www.levandeskärgård.se (externa sidan) utvecklas. Sidan www.siko.org.se 
(medlemssidan) städas löpande.  

• Barn och ungdomsfrågor  

Nilla informerade från Nämdö att Eva Carly haft möte med Värmdö kommun för 
att bedriva en ”fristående pedagogisk omsorg” som dagmamma i Nämdö skolas 
lokaler.  

• Skärgårdsstiftelsen  

På kommande styrelsemöte kommer SIKO att lyfta de frågor som lyftes av BO T på 
föregående SIKO styrelsemöte gällande förändring av uthyrning av 

mailto:uffe@alwredovisning.se
mailto:goran@lagerstrom.se
http://www.levandeskärgård.se/
http://www.siko.org.se/
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permanentbostäder till att istället uthyras som fritidshus (man undviker därmed 
hyresreglering som begränsar möjligheterna att höja hyrorna), höjning av 
jordbruksarrenden samt höjning av arrende för fiskebod på Huvudskär. 

• Info till/från medlemsföreningar  

Nämdö Nilla berättade om infomöte inför bildande av nationalpark samt lokala 
önskemål om inrättande av biosfärområde som hållits 31 maj (kombination av 
fysisk närvaro och digitalt). SIKO deltog på länk med ”skolfilmen”, Göran L och Uffe 
berättade om projekten Skärgårdsmentor/Skärgårdsflytten. Se Nämdö 
Hembygdsförenings FB-sida: @NamdoHbf där livesändningen av 
informationsmötet finns. 

SIKO stöttar i dessa frågor lokala initiativ. 

• Möten man varit på och Möten framöver 

Svealandskustdagen 3 juni, som inleddes av Gustav Hemming och tog upp 
trålgränsen utanför Stockholms skärgård, skulle varit ett heldagsseminarium men 
blev pga. coronapandemin ett webbianarium på 1 timme istället. Man kunde välja 
att delta via Zoom-länk eller se seminariet på Svealands Kustvattenvårdsförbunds 
FB-sida. Från SIKO deltog Göran L och Nilla. En kort rapport finns på SIKO:s 
hemsida. Hela webbinariet + presentationer finns på www.skvvf.se samt på FB-
sidan: @SKVVF 

  

❖ Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni 

❖ Skärgårdsbåtens dag, 10 juni INSTÄLLT, ordnas ev. i september (au-möte 

Trafikantföreningen) 

❖ Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 juni 

❖ Skärgårdsting Dalarö, augusti 

❖ SIKO AU, 11 aug 

❖ SKVVF årsmöte (flyttat från april) 26 augusti kl 10-11.30 

❖ WWF båtresa Dalarö-Nämdöskärgården-Östanviks gård, Nämdö-Stavsnäs 27 

augusti (eftermiddag till kväll) 

❖ SIKO styrelse, 31 augusti 

❖ Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

❖ Värmdö skärgårdsråd, 10 september 

❖ Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september 

❖ SIKO AU, 22 september 

❖ Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september 

❖ SKVVF styrelsemöte, 2 oktober 

❖ Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober 

http://www.skvvf.se/
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❖ SIKO styrelse, lördag 17 oktober 

❖ Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

❖ SIKO AU, 10 november 

❖ Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november  

❖ Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november 

❖ SKVVF styrelsemöte, 27 november 

❖ Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december 

❖ Värmdö skärgårdsråd, 3 december 

❖ SIKO styrelse, 4 december 

❖ Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december 

2021 

❖ SIKO AU, 6 januari 

❖ SIKO AU, 2 februari 

❖ SIKO styrelse, 11 februari 

❖ SIKO AU, 23 februari 

11. Övriga frågor  

12. Mötet avslutades  

 

 

Britt Fogelström  

Justeras: 
 

 

Göran Lagerström         Ulf Westerberg, ordförande 


