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Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Skärgårdens 

Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO), digitalt, den 3 

augusti 2020 

 

Närvarande delegater: 

Bo Gesslein, Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Monica Pettersson, Möjaskärgårdens Företagarförening 

Calle Regnell, Utö kontakt och intresseförening 

Malin Lidström, Utö kontakt och intresseförening 

Ulla Larsson, Runmarö Intresseförening 

Göran Lagerström, Karsholmen, Stavsudda Skärgårdens Intresseförening 

Lotten Hjelm, Nämdö Hembygdsförening 

Martin Hinders, Svartsörådet 

Björn Öberg, Landsort, Södra Skärgårdens Intresseförening 

Ulf Westerberg, Möja 

Gunilla Söderqvist, Nämdö 

Britt Fogelström, Möja 

 

 

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

 

2. Anmälan av delegater och justering av röstlängd Upprop av deltagare (föranmälda) 

skedde och röstlängd upprättades.  

 

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

årsmötet, som skett via mejl och hemsida i enlighet med stadgarna. Mötet ansågs 

behörigen utlyst. 

 

4. Fastställande av dagordning Föreslagen dagordning fastställdes.  

 

5. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare Ulf 

Westerberg valdes till ordförande. Britt Fogelström valdes till sekreterare. Ulla Larsson 

och Göran Lagerström valdes till justerare. 

 

6. Stadgeändring (för andra gången) Ordinarie årsmöte fattade i februari 2020 beslut om 

stadgeändring. Syftet är att utveckla SIKO:s stadgar, bland annat kan enligt de nya 

stadgarna, nya medlemmar antas i SIKO enligt beslut av styrelsen och inte endast enligt 

beslut av årsmötet. 
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Göran Lagerström presenterade de nya stadgarna och det extra årsmötet fattade 

enhälligt beslut om att anta förslaget. Utöver närvarande delegater hade Östra Lagnö 

Byalag genom sin ordförande Wivie Sjöman anmält att de tillstyrker beslutet. Därmed 

har beslut fattats vid två årsmöten / föreningsmöten och de nya stadgarna är nu 

gällande. Bilaga 1. 

 

7. Covid-19 Göran L., som sammanställer information om Corona läget i skärgården för 

rapportering till Regionen och Länsstyrelsen berättade att läget i stort var lugnt och att 

inga incidenter rapporterats. Medlemsföreningarna är ombedda att regelbundet skicka 

rapporter från sina områden till Göran L och Ulf – Göran tackade särskilt Björn Ö som är 

ett föredöme gällande den efterfrågade rapporteringen. 

8. Mötets avslutande. Ulf Westerberg tackade för deltagande och förklarade mötet för 

avslutat. 

Enligt uppdrag 

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

Britt Fogelström 

Justeras 

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

Datum   Ulf Westerberg, ordförande 

Justeras 

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

Datum   Ulla Larsson  

 

Justeras 

……………………………………………………………………….............. 
Datum   Göran Lagerström 

 
Bilagor: SIKO:s nya stadgar 


