
Årsmöte 
16 februari 2019
Waxholms hotell

Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

Lördagens program:
08:00   Frukost
09:15   Årsmöte SIKO
 Folder:   Förslag dagordning, sid 2 

    Verksamhetsberättelse 2018, sid 3-7

    Verksamhetsplan 2019, sid 8-11

    Resultat- och balansredovisning 2018, sid 12-13

    Revisionsberättelse 2018, sid 14

    Förslag budget 2019, sid 15

    SIKO:s projekt Skärgårdsmentor, sid 16

11:00  Utcheckning
11:15   Konstituerande styrelsemöte
12:30   Lunch / hemfärd

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!

50år



1.    Mötet öppnas
2.    Anmälan av delegater och justering av röstlängd 
3.    Frågan om mötets behöriga utlysande 
4.    Fastställande av dagordning 
5.    Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare 
6.    Styrelsens redovisning av 2018  
         a)  Verksamhetsberättelse  
         b)  Ekonomisk redovisning  
         c)  Revisionsberättelse  
         d)  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
7.    Inkomst- och utgiftsstat 2019, fastställande av årsavgift 2020 
         a)   Fastställande av verksamhetsplan  
         b)  Fastställande av budget  
         c)   Fastställande av årsavgift 2020 
8.    Frågan om arvoden 
9.    Val av ordförande för år 2019 
10.  Val av övriga styrelseledamöter enligt stadgarnas § 6  
11.  Val av ersättare enligt stadgarnas § 6
12.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
13.  Val av valberedning (årsmötet väljer) 
14.  Övriga val som SIKO har att förrätta  
         a)  Regionala rådets exekutivkommitté  
         b)  Regionala skärgårdsrådet  
         c)  SRF:s partnerskap  
         d)  Skärgårdens trafikantförening  
         e)  Nominering till Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse  
         f)  Representant till SKVVF:s förbundsstämma  
         g)  Nomineringar till i Skärgårdsstiftelsens styrelse
15.  Inkomna motioner och förslag  
16.  Beslut om medlemskap av ny förening
17.  Övriga frågor 
18.  Årsmötet avslutas 

Förslag dagordning
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Årsmöte SIKO 16 februari 2019, Vaxholm
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Verksamhetsberättelse 2018, sid 3-7

SIKO:s styrelse lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2018 
att fastställas på SIKO:s årsmöte 2019-02-16

SIKO arbetar på bred front för en levande skärgård med en året runt fungerande 
samhällsservice. Till nytta för fastboende, deltidsboende, fritidsboende, besökare 
samt näringsliv.

SIKO bildades år 1969 och företräder särskilt den bofasta befolkningen inför myndigheter samt politiska 
samhällsorgan genom mötesdeltagande och remissbesvarande. SIKO slår vakt om de bofastas intressen i 
fråga om markanvändning, näringsliv, kulturliv och samhällsfunktioner. Samhällsservice som behöver 
säkras är exempelvis skolor, kommunikationer (både fysiska och bredband), post- och kassaservice, 
livsmedel, bränsleförsörjning etc. 
SIKO:s verksamhet finansieras genom anslag från Landstinget samt de 15* medlemsföreningarnas 
medlemsavgifter. Medlemsföreningarna, se sid 7 i denna folder.

SIKO arbetar med fem fokusområden:

◊ Tillväxt och boende
◊ Skärgårdsskolor
◊ Kommunikationer
◊ Samhällsservice
◊ Miljö och energi

”Highlights” 2018:

 ☼ Arbetat fram riktlinjer för projekt Skärgårdsmentor, som tilldelats pengar från  
LEADER Stockholmsbygd. Skärgårdsmentor tar sikte på att vända skärgårdens  
negativa befolkningsutveckling och påverka till ökat bostadsbyggande.

 ☼ Medverkat till att bättre paketdistribution nu är etablerad på några större öar (Utö och 
Möja) samt snart utvidgas till ytterligare öar (Sandhamn och Svartsö).

 ☼ Aktivt medverkat i Ö för Ö-möten på Tjockö, Arholma och Ornö (återkopplingsmöte).

 ☼ Aktivt medverkat i planeringsmöte för Replipunkts Lyftet.

 ☼ Aktivt medverkat i Exekutivkommitténs arbete.

 ☼ Aktivt medverkat i Regionala skärgårdsrådet och bl. a drivit förbättringsförslag för  
”hela resan” i skärgårdstrafiken.

 ☼ Varit engagerade i försöksverksamhet med fjärrundervisning. 
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Studieresa tillsammans med SRF till Kökar
En viktig satsning under 2018 var en studieresa till Kökar på Åland, anordnad av Skärgårdarnas 
Riksförbund och med 13 deltagare från SIKO. På Kökar bor ca 240 personer och avstånden till 
fastlandet är långa. Det var mycket givande att ta del av hur kommunal service kan upprätthållas 
på Kökar. Intressanta jämförelser gjordes med flera svenska öar och det fanns mycket att lära.

Många mötestimmar
Under 2018 har SIKO:s representanter totalt deltagit i över 151 möten där skärgårdsfrågor varit 
på agendan. 585 mötestimmar samt 720 restidstimmar finns noterade. OBS endast ett schablon-
iserat arvode utgår per möte och inte någon restidsersättning.

Detaljinformation om möten vi deltagit på mm finns i kalendariet på vår hemsida  
www.siko.org.se/text2_42.html. 

Information
SIKO har uppmärksammat att en mer publik hemsida krävs för att nå ut och domänen  
www.levandeskärgård.se har etablerats och kommer att sjösättas under år 2019. Nuvarande hem-
sida www.siko.org.se har alltid aktuell information, men är mer internt riktad. SIKO bidrar även 
regelbundet med notiser till www.skargardsbryggan.se 

SIKO har under de senaste åren:

◊ Aktivt medverkat i samtliga Ö för Ö-möten. 

◊ Drivit på bredbandsutbyggnaden i skärgården och därigenom möjliggjort distansarbete 
och nya arbetstillfällen. 

◊ Sett till att turlistorna för båtarna möjliggör pendling till arbete och skola. 

◊ Bidragit med vår kunskap (om reseplanering, öppettider, aktiviteter, korrekt  
information i turistbroschyrer etc.) så att satsningar på besöksnäringen får förut- 
sättningar att lyckas. 

◊ Haft stort engagemang i att bevara de små skärgårdsskolorna. 

Guidning av öbor, inte minst KSO, på Kökar

SRF tog hjälp av SIKO att planera Kökarresan
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SIKO har styrelserepresentation eller motsvarande och arbetar aktivt i:

◊ Regionala Skärgårdsrådet 

◊ Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Landshövdingen, Länsstyrelsen,  
Landstinget och skärgårdskommunerna) 

◊ Skärgårdens Trafikantförening 

◊ Sjötrafikens referensgrupp 

◊ Skärgårdsstiftelsen

◊ Svealands Kustvattenvårdsförbund

◊ LEADER Stockholmsbygd 

◊ Ö för Ö, Länsstyrelsen 

◊ Skärgårdarnas Riksförbund, SRF 

◊ Hela Sverige Ska Leva

Ledamöter i SIKO:s styrelse:

• Ulf  Westerberg, Möja (Mellanskärgårdens Intresseförening) - ordförande

• Björn Sjöblom, Yxlan (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening)

• Björn Cederwall, Svartsö (Mellanskärgårdens Intresseförening)

• J-E Jäderlund, Rindö (Föreningen Rindöborna)

• Ulla Larsson, Runmarö (Runmarö Intresseförening)

• Alf  Anderin, Svenska Högarna (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening)

• Gunilla Söderqvist, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) – vice ordförande

• Björn Öberg, Landsort

• Per Frideen, Ornö (Ornö Skärgård)

• Calle Regnell, Utö (Utö Kontakt- och Intresseförening)

• Bo Tyrefors, Gålö (Södra Skärgårdens Intresseförening) 

Adjungerade:

• Britt Fogelström, Möja - sekreterare

• Urban Gunnarsson, Norrtälje - kassör

Ersättare i styrelsen: 

• Thomas Johansson, Äpplarö (Mellanskärgårdens Intresseförening)

• Lena Svenonius, Björkö (Björkö Arholma Hembygdsförening)

• Joel Nordstedt, Söderöra (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening)

• Göran Lagerström, Karsholmen (Stavsuddaskärgårdens Intresseförening)

• Anita Heurlin, Svartsö (Svartsörådet)
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Revisorer:

• Lennart Rohdin, Gräddö

• Sture Malmgren, Gräddö

• Ingalill Wikström (ersättare), Möja

Valberedning:

• Sune Fogelström, Möja, sammankallande

• Barbro Nordstedt, Furusund

• Thomas Hjelm, Utö

• Carin Flemström, Dalarö

SIKO AU, arbetsutskott: 

• Ordförande Ulf  Westerberg, Möja  

• Vice ordförande Gunilla Söderqvist, Nämdö 

• Sekreterare Britt Fogelström, Möja 

• Kassör Urban Gunnarsson, Norrtälje 

Medlemsmöten, styrelsemöten mm

 ☼ Årsmötet hölls i Sandhamn den 17 februari 2018. 

 ☼ Styrelsen har haft sju styrelsemöten under 2018. Det är mycket tid som läggs ner i res- och 
arbetstid enbart för styrelsemötena, främst beroende på att det är tidskrävande att resa till 
och från öarna. 

 ☼ AU (arbetsutskottet) har haft åtta protokollförda sammanträden fram till årsskiftet. Dis-
tansmöten (telefon / Skype) tillämpas i stor omfattning.

Debattpanel med Landstingspolitiker i Sandhamn på SIKO:s årsmöte 2018
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Ekonomi 
Årets resultat och balansräkning redovisas på sid 12-13 i denna folder.

Summa rörelsens totala kostnader under året är 517 287 kr. (jmf  2017, 469 385 kr.). 
Förutsättningarna för SIKO att göra ett bra arbete är dels att engagemanget för en levande 

skärgård delas med tjänstemän och politiker, dels att SIKO har tillgång till ett unikt nätverk 
av skärgårdsbor genom de lokala medlemsföreningarna. SIKO:s arbete har bidragit till en 
ökad förståelse för skärgårdsfrågor och behovet av utveckling i skärgården.

TACK till tjänstemän, politiker och bofasta för god samverkan under 2018! 

* SIKO:s 15 medlemsföreningar:
Björkö Arholma skärgårdsförening, Arholma Skärgårdsförening, Blidö-Frötuna Skärgårds-
förening, Föreningen Rindöborna, Mellanskärgårdens Intresseförening, Runmarö Intresse-
förening, Sandhamnsområdets Intresseförening, Nämdö Hembygdsförening, Svartsö Rådet, 
Södra Skärgårdens Intresseförening, Utö Kontakt- och Intresseförening, Östra Lagnö Byalag, 
Ornöborna, Björkö Arholma Hembygdsförening och Stavsuddaskärgårdens Intresseförening. 

Skärgården februari 2019

SIKO:s styrelse

Ulf  Westerberg • Britt Fogelsström • Gunilla Söderqvist • Urban Gunnarsson   
Alf  Anderin • Björn Cederwall • Björn Sjöblom • Björn Öberg • Bo Tyrefors 
Calle Regnell • J-E Jäderlund • Per Frideen • Ulla Larsson

Styrelsemöte, maj 2018, hos Visit Skärgården på Strandvägskajen (Glashuset) Fo
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SIKOs vision

 ☼ Stockholms skärgård är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för unga  
och gamla, året runt.

 ☼ Skärgårdens unika natur- och kulturvärden vårdas, vidareutvecklas och bidrar till regionens 
attraktivitet.

 ☼ Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och samspelet med 
storstaden. 

 ☼ Skärgårdsskolornas unika profil gör dem attraktiva även för elever från fastlandet.

 ☼ Kommunikationer och samhällsservice är anpassade till boende och näringsliv, året runt.

Levande skärgård
SIKO representerar och stödjer 15 intresse/ samhällsföreningar i Stockholms skärgård. 

SIKO:s medlemsföreningar:
Björkö Arholma skärgårdsförening, Arholma Skärgårdsförening, Blidö-Frötuna Skärgårds-
förening, Föreningen Rindöborna, Mellanskärgårdens Intresseförening, Runmarö Intresse-
förening, Sandhamnsområdets Intresseförening, Nämdö Hembygdsförening, Svartsö Rådet, 
Södra Skärgårdens Intresseförening, Utö Kontakt- och Intresseförening, Östra Lagnö Byalag, 
Ornöborna, Björkö Arholma Hembygdsförening och Stavsuddaskärgårdens Intresseförening.

SIKO på bred front
SIKO arbetar på bred front för en levande skärgård med en året runt fungerande samhällsser-
vice till nytta för fastboende, deltidsboende, fritidsboende, besökare och näringsliv.

SIKO styrelse önskar på sitt årsmöte den 16 februari  
fastställa följande föreslagna verksamhetsplan för 2019.

Verksamhetsplan 2019, sid 8-11
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Verksamhetsplan 2019 sid 8-11

Visioner, mål och aktiviteter 2019
SIKO arbetar i fem självständiga fokusområden:

◊ Tillväxt och boende 
◊ Skärgårdsskolor 
◊ Kommunikationer 
◊ Samhällsservice 
◊ Miljö och energi 

Tillväxt och boende

•  Arbetar för att skärgårdskommunerna ska ta fram utvecklingsplaner för befolkningstill-
växten på kärnöarna.

• Arbetar för en översyn av strandskyddslagen; skapa möjligheter att bygga där det redan  
är byggt.

• Vill skapa förutsättningar för nya typer för byggnation av överkomliga hyresbostäder t.ex 
genom bostadskooperationer, arbetar med att ta fram ett pilotprojekt.

• Vill ha förenklade regelverk för det lokala näringslivet anpassade för skärgården som 
glesbygd.

• Driver projektet Skärgårdsmentor för att underlätta utflyttningen till skärgården

Skärgårdskolor

• Strider för skärgårdskolornas bevarande och utveckling. 

• Vill se utökade möjligheter till kvalitetssäkrad fjärrundervisning. 

• Driver att alla skärgårdsskolor ska ha en bra fiberanslutning. 

• Vill utnyttja skärgårdens unika karaktär och miljö för att profilera skärgårdsskolorna, - pi-
lotprojekt sökes!

Kommunikationer

◊	 Kräver	förbättrad	sjötrafik:
• Samma bastidtabell året runt med möjlighet att dagspendla

• “Gratis kompis” som medföljare till alla skolbarn 

• Bättre koordination med busstrafiken

• Fungerande frakttrafik året runt 

◊	 Arbetar	för	bredbandsfiber	till	alla	på	öarna.
◊	 Deltar	i	Länsstyrelsens	projekt	med	att	förbättra	replipunkterna	för	sjötrafiken.
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Samhällsservice

• Kartlägger tillgången till Blåljusresurser i skärgården för att kunna säkerställa  
relevanta resurser.

• Deltar i Länsstyrelsens projekt för förbättrad post- och paketservice i skärgården.

• Arbetar för att bilprovningen ska finnas tillgänglig även på öar som har allmänna  
vägar men saknar bro- eller färjeförbindelser. 

Miljö och energi

• Arbetar med att öka kunskaperna om uthålliga vatten- och avloppslösningar och  
alternativa energilösningar.

• Tar fram bättre underlag om kustens miljöfrågor.

• Vill ytterligare belysa sälens och skarvens negativa inverkan på kustfisket .

• Undersöker möjligheterna att underlätta för de kustnära deltidfiskarna.

SIKO har styrelserepresentation eller motsvarande och arbetar aktivt i:
◊ Regionala Skärgårdsrådet (samarbetsorgan med skärgårdskommunerna och  

Region Stockholm f.d. Landstinget). 
◊ Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Länsstyrelsen, Region Stockholm  

och skärgårdskommunerna). 
◊ Skärgårdens Trafikantförening
◊ Sjötrafikens referensgrupp 
◊ Skärgårdsstiftelsen
◊ Svealands Kustvattenvårdsförbund 
◊ LEADER Stockholmsbygd
◊ Ö för Ö, Länsstyrelsen 
◊ Skärgårdarnas Riksförbund, SRF.
◊ Hela Sverige Ska Leva
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SIKO:s arbete kan ses uppdelat i två uppgifter

 ☼ En inre, där vi stödjer och informerar skärgårdsborna genom de lokala medlems- 
föreningarna.

 ☼ En yttre där SIKO på ett representativt sätt kan ge information och hjälpa Länsstyrelsen, 
Region Stockholm och skärgårdskommunerna med kunskap och erfarenheter i arbetet för 
en året-runt levande skärgård. 

 ☼ SIKO är också en viktig del i Skärgårdarnas Riksförbund, som arbetar med skärgårds- 
frågor på riksnivå.

Ny hemsida 
För att öka kunskaperna om skärgårdens speciella utmaningar och tillgångar kommer under 
2019 en ny hemsida, www.levandeskärgård.se att sjösättas.

Politikerkontakt viktig
Kontakter med politiken är viktig – SIKO kan beskriva hur samhällets spelregler för individer 
och företag påverkar livet i skärgårdarna. Vårt arbete präglas av att sprida kunskap och fakta och 
ge insikter om sammanhang och möjligheter.

SIKO:s medverkan och kompetens efterfrågas i allt fler sammanhang.

SIKO jubilerar 2019
År 2019 firar SIKO 50 år. En skärgårdsresa planeras torsdagen den 19 september och till 
denna skall intressenter för skärgårdsutveckling bjudas in. Resan är tänkt som en framåtriktad 
skärgårdskonferens kombinerat med uppmärksammande av SIKO:s jubileum.
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Resultatrapport 2018 - SIKO org. 814400-6007
SIKO
814400-6007
2018-01-01 - 2018-12-31

Resultatrapport

2018-01-01
Rörelsens intäkter 2018-12-31

Medlemsintäkter 17 500,00
Landstinget 500 000,00
Summa rörelseintäkter 517 500,00

Rörelsens kostnader

Hemsidan 2 926,00
Reseersättningar 53 826,00
Möteskostnader 21 775,00
Årsmötet 125 437,00
Adm.kostnader 609,00
Presenter 200,00
Trycksaker, PR, reklam 5 950,00
Seminarie/ utbildning 4 500,00
Bankkostnader 1 240,00
Medlemsavgifter 3 657,00
Summa externa kostnader 220 120,00

Personalkostnader

Arvoden möten 75 782,00
Fasta arvoden 165 000,00
Hemsidan 10 000,00
Arbetsgivaravgift 46 385,00
Summa personalkostnader 297 167,00

Summa rörelsekostnader 517 287,00

Redovisat resultat 213,00

2018-01-01 - 2018-12-31
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Balansrapport 2018 - SIKO org. 814400-6007

2018-01-01 - 2018-12-31SIKO
814400-6007
2018-01-01 - 2018-12-31

Balansrapport

Ing. balans Period Utg. balans
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Fordran SLL 50 000,00 -50 000,00 0,00
Fordran medlemsavgift 1 500,00 0,00 1 500,00
Skattekonto 4 679,00 -1,00 4 678,00
Bankkonto/giro 122 110,38 46 457,00 168 567,38
Summa omsättningstillgångar 178 289,38 -3 544,00 174 745,38

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Eget kapital -72 180,38 885,00 -71 295,38
Öronmärkt kapital (A-M Högel) 24 663,00 0,00 24 663,00
Redovisat resultat 885,00 -1 098,00 -213,00
Summa eget kapital -46 632,38 -213,00 -46 845,38

Kortfristiga skulder

Skatteavdrag skuld -23 850,00 16 950,00 -6 900,00
Arbetsgivaravgift skuld -22 117,00 22 117,00 0,00
Upplupna 2017 -85 690,00 85 690,00 0,00
Upplupna 2018 0,00 -121 000,00 -121 000,00
Summa kortfristiga skulder -131 657,00 3 757,00 -127 900,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -178 289,38 3 544,00 -174 745,38

Resultat 0,00 0,00 0,00
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Revisionsberättelse 2018 - 7/2 2019, sid 14

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018  
för Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO)

Undertecknade, som utsetts till revisorer i SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars  
Kontaktorganisation, org.nr 814400-6007, får härmed avge berättelse för år 2018.

Vi har enligt god revisionssed granskat föreningens räkenskaper och styrelsens  
förvaltning.

Årsbokslutet är upprättat enligt god redovisningssed, och vid revisionen har vi inte hittat 
något, som ger anledning till anmärkning.

Vi föreslår därför årsmötet att:

◊ Fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2018 

◊ Godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition, samt 

◊ Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Norrtälje, den 7 februari 2019

Lennart Rohdin  Sture Malmgren

Fyren Stenkobbsgrund syns i fjärran, 4 februari 2019
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       2018     2019
Intäkter
SLL        500 000  500 000
Medlemsavgifter        18 500      18 500
Summa intäkter:      518 500  518 500

Kostnader
Resor          60 000    60 000
Årsmöte / Skärgårdsdialog       90 000    90 000
Adm. kostnader        30 500    30 500
Arbetsgrupper         23 000    23 000
Summa kostnader:      203 500  203 500

personalkostnader
Mötesersättningar      245 000  245 000
Soc. avg.         70 000    70 000
Summa personalkostn.:     315 000  315 000

Summa kostnader totalt:     518 500  518 500

projekt 2019
Skärgårdsmentor     230 000
Hemsidan          30 000
Framåtriktad skärgårdskonferens   100 000
Summa projekt:     360 000

Budget 2018-2019 - 2/2 2019, sid 15



Att sia är svårt –
särskilt om framtiden

SIKO:s motto: Vi håller liv i skärgården!

SIKO-projektet 2019, som vill vända skärgårdens 
negativa befolkningsutveckling: Skärgårdsmentor!

 ☼ Vi vet att antalet året-runt-boende på kärnöar minskar och att medelåldern är högre än  
riksgenomsnittet.

 ☼ Skärgården är definierad som riksintresse, värdet grundas på levande miljöer.

 ☼ Vi ska besöka alla kärnöarna och ta reda på de lokala förutsättningarna för befolkningstillväxt.

 ☼ I samarbete med kommuner, regionen och länsstyrelsen tas en enhetlig metod fram för hur  
nya permanentboende i skärgården kan välkomnas och stöttas.

 ☼ Utflyttningsteam etableras på respektive kärnö.

 ☼ Projektledaren är själv ny permantboende i skärgården och SIKO har organiserat  
skärgårdsbornas frågor i 50 år.


