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Minnesanteckningar AU-möte nr 1  
Onsdag 6 januari 2021, 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. Genomgång av minnesanteckningar från AU möte nr 12, 2020-12-08. AU konstaterade att 
protokollet för AU:s del kan läggas till handlingarna. 

3. Genomgång och uppföljning av fattade beslut 

• Projekt Skärgårdsflytten – sjösättning av projektet är kopplat till publiceringen av den 
uppdaterade hemsidan www.levandeskärgård.se  

• Publicering av den uppdaterade hemsidan www.levandeskärgård.se – angeläget att detta 
sker snarast. 

4. Remisser / uppföljning 

• ”Fiskeregler längs mellersta Östersjön” inom ramen för projektet ReFisk – remissen är 
lämnad till Göran L och Fiskegruppen. 

 
5. Projekt 

• Projekt Skärgårdsflytten, se ovan punkt 3 

• Projekt Skärgårdsskolan 3.0, på ”sparlåga”, pandemin hindrar att projektet kan drivas med 
full kraft 

6. Ekonomi  

• Anslagsansökan Ansökan och budget finns framtaget och nästa steg samråd med Regionen, 
Rebecka Frej och Tove Ellingsen, digitalt möte tisdag 12 januari.  

• Urban redogjorde för 2020 års resultat. Kopplat till inställda fysiska möten p gr a pandemin 
finns ett överskott på 50,000 kr, dessa överförs till 2021 års budget enligt följande: 

• 20,000 kr till projekt Skärgårdsflytten 

• 20,000 kr till projekt Skärgårdsskolan 3.0 

• 10,000 kr till SIKO:s Fokusgrupper 

• Resultat- och balansräkning kommer att biläggas kallelsen till styrelsemötet den 11 februari. 

7. Information från ordförande 

• Länsstyrelsen Uffe har blivit inbjuden till informationsmöte om nya pandemilagen den 8 
januari kl. 16 – 17. 

Information från det avslutade ”Ö för Ö” projektet är svår att hitta på Länsstyrelsens 

http://www.levandeskärgård.se/
http://www.levandeskärgård.se/
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hemsida, sökningar på projektet hamnar på ”Bygd för bygd” där info om ”Ö för Ö” saknas. 
Detta är olyckligt eftersom det fanns mycket användbar statistik mm och SIKO kommer att ta 
upp detta på nästa möte med Exekutivkommittén den 9 mars. 

• Coronaviruset Inga alarmerande rapporter har inkommit från skärgården – dock viktigt och 
bra att öarna fortsätter att rapportera till Uffe och Göran L om läget.  

Waxholmsbolaget har lagt ut information ”Waxholmsbolaget kommer även genom 
SL:s kundtjänstcenter Sergels torg och Centralen, som ett komplement för dig som reser med 
oss, men inte haft möjlighet att skaffa dig eller glömt munskydd, att erbjuda ett munskydd 
per resenär och tillfälle, mot uppvisande av giltig biljett.” Vi kan bara konstatera att 
Trafikförvaltningens bristande intresse för och kunskap om sjötrafiken tagit ytterligare ett steg 
i fel riktning. 

• Medlemskap i SIKO SIKO växer i antal medlemsföreningar! Efter senaste beslutade tillskottet 
med Husarö företags- och intresseförening och Kymendö intresseförening, har nu följande 
föreningar kontaktat SIKO med förfrågan om medlemskap: 

o Landsorts Sjö och Miljö Centrum AU föreslår styrelsen att anta föreningen som 
medlem förutsatt att ”alla papper är i ordning” (kommer att kollas). 

o Visit Haninge AU föreslår att styrelsen avslår ansökan, då Visit Haninge har stort fokus 
på fastlandsdelen av kommunen samt att prejudikat att anta samtliga ”Visit”-föreningar 
(om de ansöker om medlemskap) riskerar att flytta SIKO:s fokus från ”bofast-frågor”.  

o Dalarö företagarförening AU kommer som ett första steg att följa upp 
medlemsförteckningen för föreningen. 

o Utö företagarförening AU kommer att följa upp medlemsförteckningen för föreningen 
och därefter rekommendera att anta föreningen som medlem. 

o Skärgårdens Trafikantförening AU föreslår en dialog i styrelsen på kommande möte. 
Föreningen har traditionellt haft huvudfokus på ”sommargäst-trafik” och SIKO bör 
bevaka att även villkoren för skärgårdens fastboende prioriteras. 

• Arbetsformer i styrelsen  

o Uffe tog på nytt upp förslaget om en ungdomssektion. SRF kommer att arbeta för en 
föryngring av SURF. AU tycker det är viktigt att göra satsningar på ungdomar (annan typ 
av verksamhet än traditionellt styrelsearbete).  

o Ett förslag är även att ta fram handbok och reglemente för SIKO:s styrelse på sikt, efter 
den modell som SRF planerar att ta fram. 

• Fokusområden / arbetsgrupper  

o Blåljusgruppen Björn Öberg har väckt en fråga om sjuktransporter. Nilla kontaktar Bo 
Gesslein och Jejje för att sedan återkoppla till Björn. 

• Årsmöte 2021  

o Tiden för SIKO digitala årsmöte är satt till 7 mars kl. 10 – 16 (med lunchpaus). 
Programpunkt, utöver själva årsmötet och presentation av de nya föreningarna, 
kommer att diskuteras vidare på nästa AU möte den 2 februari. 

o Årsmöteshandlingar kommer att skickas till mötesdeltagarna (delegaterna) i god tid 
innan årsmötet: 

• Verksamhetsberättelse 2020 

• Verksamhetsplan 2021 

• Resultat- och balansräkning, budget 2021 
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• Revisionsberättelse 

• Valberedningens förslag: Styrelsen kommer att få möjlighet att ta del av och 
diskutera handlingarna (frånsett revisionsberättelsen och valberedningens förslag) 
på styrelsemötet den 11 februari. 

o Blankett för röstning kommer även den att skickas ut innan årsmötet så att röstningen 
sker digitalt i förväg. 

8. På gång / avrapportering 

• SRF 
o SRF:s Nyhetsbrev finns även på www.siko.org.se , liksom det sista tryckta numret av Vi 

Skärgårdsbor. Den som vill ha Nyhetsbreven kan anmäl sin mejladress 
till info@skargardarna.se 

o Uffe rapporterade från SIKO:s förslag till SRF Valberedning. 

• Sjötrafiken – 

• Regionen Den 11 januari kommer SIKO att ha möte med Regionen om aktuella frågor och 
teman för Regionala Skärgårdsrådets möten under 2021. 

• Rapportering från möten Uffe rapporterade från senaste Exekutivkommittémötet, 
kommande möte är den 9 mars. 

• Postservice Uffe kommer att delta på infomöte med Postfinansieringsutredningen den 14 
januari på inbjudan från SRF. 

• Hemsidan / kommunikation Se ovan under punkt 3. 

• Ungdomsfrågor / skolfrågor Nilla informerade om aktiviteter kopplade till föreslagna 
förändringar inom Värmdö skärgårdsskola. 

AU diskuterade hur vi bäst kan fånga upp ungdomsfrågor? AU tror på ett nära samarbete med 
SRF kring detta, då SRF har klara ambitioner att förnya arbetet med ungdomsfrågorna. Uffe 
har varit i kontakt med SRF ordförande Lotten om detta. 

• Möten framöver Se bifogat möteskalendarium! Nästa styrelsemöte kommer att vara 11 
februari och sker digitalt. Nästa AU möte är den 2 februari, digitalt. 

9. Övriga frågor  

SIKO har fått del av en skrivelse från Jägareförbundet Stockholms Län, Kust och Skärgård, gällande 
skarvfrågan. Bifogas minnesanteckningarna.  
Skrivelsen är i nuläget endast ”för information”. 

 
 
 
Britt Fogelström    
   

 
 
 

Justeras Nilla Söderqvist 

http://www.siko.org.se/
mailto:info@skargardarna.se

