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Minnesanteckningar AU-möte nr 8  
söndag 16 augusti 2020, skype 

 

 

 

 Deltagare:  

  Ulf Westerberg, Möja, SIKO 

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Möjaskärgårdens företagarförening 

 
1. Nilla justerar dagens minnesanteckningar. 

 
2. Protokollet från extra föreningsstämma 3 augusti, där beslut togs för andra gången om 

stadgeförändring, är nu underskrivet. Nya nu gällande stadgar läggs upp på hemsidan. 
 

3. Remisser / uppföljning  
 

• Värmdö Skärgårdsskola Uffe informerade om de pågående medborgardialoger 
gällande framtida organisation för Skärgårdsskolan, som för närvarande 
genomförs. Göran L har i uppdrag att utforma SIKO:s yttrande till Värmdö 
kommun. 
 

• Sjötrafikremiss Den 25 september skall SIKO:s remissvar på Regionens 
Sjötrafikutredning vara inlämnat. SIKO:s samrådsmöten för medlemsföreningarna 
hålls på Skype och är planerade enligt följande: 

 

• Tisdag 25 augusti kl. 19.00, Samrådsmöte Norra skärgården 

• Onsdag 26 augusti kl. 19.00, Samrådsmöte Mellersta skärgården 

• Torsdag 27 augusti kl. 19.00, Samrådsmöte Södra skärgården 
 

Anledningen att separera mötena är att förutsättningar och därmed åsikterna är väldigt 
spridda mellan skärgårdens olika delar.  
Skypelänkar till respektive samrådsmöte är mejlade till SIKO:s medlemsföreningar. 
 

4. Projekt, aktuella projekt: 
 

• Skärgårdsmentor viloläge p gr a Corona 

• Skärgårdsskolan – uppdrogs åt Britt att ta kontakt med Göran L för att höra hur 
en projektplan anpassad till Corona situationen kan se ut 

• Skärgårdsflytten – uppdrogs åt Britt att ta kontakt med Göran L för att höra hur 
en projektplan anpassad till Corona situationen kan se ut 
 
 

5. Ekonomi  
Urban informerade att det allmänna läget är bra.  
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Pengarna som i samband med avveckling av Mellanskärgårdens Intresseförening beslutats att 
överföras till SIKO har nu kommit in på kontot, 1924 kr. 
LEADER finansieringen av Skärgårdsmentor är utbetald. 
 
Corona situationen med inställda fysiska möten innebär att det finns utrymme i budgeten för andra 
utvecklingssatsningar. 
 
Uffe påpekade att det är viktigt att SIKO snarast skickar in framställan om anslag för 2021 – 2023.  
 
 

6. Information från ordförande 
 

• Länsstyrelsen Uffe berättade att Länsstyrelsen vill ha fortsatta rapporter om Corona läget. 
 

• Coronaviruset Läget i skärgården är förhållandevis lugnt och Göran L. har löpande 
sammanställt rapporter som Uffe skickat till Länsstyrelsen och Regionen.  
 

• Ansökan om medlemskap i SIKO När Corona läget så tillåter planerar Uffe och Göran L att 
ta kontakt med föreningar i de områden där SIKO saknar representation. 

 

• Arbetsformer i styrelsen Bordlades 
 

• Fokusområden / arbetsgrupper Bordlades 
 

• Extra årsstämma Som förväntat fattades beslut för andra gången om de föreslagna 
stadgeförändringarna. Detta innebär bland annat att SIKO styrelse nu kan ta beslut om nya 
medlemskap – det krävs inte längre årsmötesbeslut. 

 
7. På gång / avrapportering 

 

• SRF  
o Representantskapsmöte planeras 16 – 18 oktober på Ersta, även digitalt 

deltagande. 
o Uffe föreslog att Lotten Hjelm bjuds in till SIKO:s styrelse, AU tillstyrkte. 
o BSR, Bohusläns Skärgårdsråd Uffe har deltagit på möte med BSR, vilket var mycket 

uppskattat.  
o Vi skärgårdsbor SIKO skall i likhet med övriga medlemsföreningar bidra med en 

artikel till det sista tryckta numret av Vi skärgårdsbor. Britt och Nilla har i uppdrag 
att arbeta med detta. 
 

• Sjötrafiken 
o Sommarens båttrafik I stort har sommarens båttrafik fungerat med Corona-

restriktioner, men rapporter finns om kvarlämnade passagerare och ”strul”. 
o Upphandling Åsättra trafiken Beslutet att tilldela Ingmarsö sjötaxi trafiken har 

överklagats. (Info efter AU mötet – nu gällande trafikutövare får 6 månaders 
förlängning). 
 

• Regionen Digitalt möte med Regionala Skärgårdsrådet den 3 september. 
 

• Rapportering från möten Bordlades. 
 

• Postservice Rapporter finns att paket till Svartsö hamnar på Ljusterö. I övrigt kommer inga 
förändringar i paketdistributionen att ske under pågående Corona pandemi. 
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• Hemsidan / kommunikation 2030 Uppdrogs åt Britt att kontakta Göran L, hemsidan 
behöver uppdateras. 

 

• Ungdomsfrågor / skolfrågor Se Värmdö Skärgårdsskola under punkt 3 Remisser. 
 

• Möten framöver Nästa styrelsemöte är 31 augusti och sker digitalt. Därpå följande 
styrelsemöte bör tidigareläggas till september. 

 
 
 
 

Britt Fogelström    
   
 
 

Justeras Nilla Söderqvist 
 
 
 
Möteskalendarium: 

 

• Skärgårdsstiftelsen 18 augusti, möte med stiftelsens vd (Britt och Göran L) 

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

• WWF båtresa Dalarö-Nämdöskärgården-Östanviks gård, Nämdö-Stavsnäs 27 augusti (eftermiddag 

till kväll) – Uppskjutet till 2021 

• 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 

• SRF representantskapsmöte 16 - 18 oktober, digitalt 

• SIKO styrelse, lördag 17 oktober 

• Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

• SIKO AU, 10 nov 

• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november  

• Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november 

• SKVVF styrelsemöte, 27 november 
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• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december 

• Värmdö skärgårdsråd, 3 december 

• SIKO styrelse, 4 dec 

• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december 

 

2021 

• SIKO AU, 6 januari 

• SIKO AU, 2 februari 

• SIKO styrelse, 11 februari 

• SIKO AU, 23 februari 


