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Minnesanteckningar AU-möte nr 12 
Tisdag 8 december 2020, skype

Deltagare:

Ulf Westerberg, Möja, SIKO

Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening

Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö Frötuna skärgårdsförening

Britt Fogelström, Möja, Möjaskärgårdens företagarförening

1. Urban justerar dagens minnesanteckningar.

2. Genomgång av styrelsemöte nr 8 AU konstaterade att det varit ett bra möte, protokollet kan för 
AU:s del läggas till handlingarna.

3. Ekonomi 

 Anslagsansökan Ansökan och budget finns nu i slutlig utformning. Nästa steg är 
att Uffe mejlar dokumenten till Inger Starheim och Tove Ellingsen på Regionen 
och föreslår ett digitalt möte för avstämning. Vid detta möte kan även överföring 
av 2020 års överskott (Corona effekt / inställda fysiska möten) till 2021 års 
projektbudget diskuteras med Regionen.

 Reseräkningar och arvoden Räkningar har kommit till Urban enligt beslutet att 5 
december var sista dag att skicka räkningar gällande mötesarvoden och 
resor. Syftet är att kunna presentera ett rättvisande bokslut så tidigt som 
möjligt.

4. SRF Uffe förankrar AU:s förslag till nomineringar med styrelsen och skickar därefter in 
SIKO:s nomineringar till Valberedningen.

5. Övriga frågor

 Förslag till rutiner för sjuktransporter Landsort genom Björn Öberg vill ha 
återkoppling på en föreslagen skrivelse om sjuktransporter. Nilla har tagit 
kontakt med Jejje i Blåljusgruppen och bevakar att Björn får återkoppling.

 Krav på taxameter En fråga som tidigare varit uppe är nu aktuell på nytt 
(denna gång på Runmarö) – även vid upphandlade taxikörningar krävs 
taxameter och praxis som funnits med tidigare dispenser fungerar inte 
längre. Nilla kollar läget på andra öar och kommunicerar med Runmarö.

 Introduktionsmöte om Baltic Health Index för Stockholm skärgård 
(hälsotillståndet för det socialekologiska systemet i Östersjön) 
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SIKO har fått inbjudan till seminarium den 15 januari. Nilla stämmer av 
med NGA (Nämdö Green Archipelago) om deltagande med målet att hitta 
lämplig person att representera SIKO på seminariet.

6. Kommande möten 

 Nästa styrelsemöte kommer att vara 11 februari och sker digitalt. Nästa AU möte är den 6 
januari, digitalt.

Britt Fogelström

Justeras Urban Gunnarsson


