Förslag dagordning
Föreningsstämma SIKO 15 februari 2020, Ornö

Verksamhetsberättelse 2019, sid 3-7
SIKO:s styrelse lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2019
att fastställas på SIKO:s årsmöte 2020-02-15

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 2019
a) Verksamhetsberättelse, se sid 3-7
b) Ekonomisk redovisning, se sid 12-13
c) Revisionsberättelse, presenteras på stämman.
d) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

och näringsliv.

7.

Inkomst- och utgiftsstat 2020, fastställande av årsavgift 2021
a) Fastställande av verksamhetsplan 2020, se sid 8-11
b) Fastställande av budget 2020, se sid 15
c) Fastställande av årsavgift 2021

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.

8.

Frågan om arvoden

9.

Val av ordförande för år 2020

SIKO:s verksamhet finansieras genom anslag från Regionen samt medlemsavgifter från de 15* medlemsföreningarna.

10. Val av övriga styrelseledamöter på två år
11. Val av ersättare på ett år
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år
13. Val av valberedning (årsmötet väljer) på ett år
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 Skärgårdsstiftelsens styrelse

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

SIKO bildades år 1969 och fyllde 50 år under verksamhetsåret – således en
företrädare för civilsamhället med gamla anor. SIKO företräder särskilt den bofasta befolkningen inför myndigheter samt politiska samhällsorgan genom mötesdeltagande och remissbesvarande.

*SIKO:s 15 medlemsföreningar, se sid 7 i denna folder.
SIKO arbetar med fem fokusområden:

◊ Bostäder och näringsliv
◊ Skärgårdsskolor
◊ Kommunikationer
◊ Samhällsservice
◊ Miljö och energi

15. Inkomna motioner och förslag
a) Förslag på stadgeändringar enl styrelsens förslag, första gången
16. Beslut om medlemskap av ny förening:
a) Möjaskärgårdens Företagarförening
17. Övriga frågor
18. Årsmötet avslutas
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Runmarö skola med nyrestaurerad skolgård.
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”Highlights” 2019:
☼☼ Genomfört ”Manifestation Levande skärgård” – en konferens riktad
till politiker och tjänstemän från Regionen och Länsstyrelsen, kommuner samt representanter från skärgårdsföreningar och skärgårdsbor. En
central del i manifestationen var de fyra filmer som SIKO producerat
och som fokuserar på boende i skärgården, utflyttning, skärgårdsskolor och kommunikationer. Vidare sattes Östersjöns miljöfrågor i fokus
genom att konferensen genomfördes på Baltic Sea Science Center på
Skansen med föredrag och utställning den 19 september 2019.

Verksamhetsberättelse 2019, sid 3-7
Under 2019 har SIKO:s representanter aktivt deltagit i 187 möten där
skärgårdsfrågor varit på agendan. Detaljinformation om möten vi deltagit i mm
finns i kalendariet på vår hemsida www.siko.org.se/text2_42.html.
SIKO har styrelserepresentation eller motsvarande och arbetar aktivt i:

☼☼ Aktivt deltagit i Exekutivkommitténs och Regionala skärgårdsrådets arbete.
☼☼ Aktivt medverkat i möten för Replipunkts Lyftet.
☼☼ Projekt Skärgårdsmentor, som tilldelats pengar från LEADER Stockholmsbygd, har besökt i stort sett samtliga kärnöar och klarlagt möjligheter för utflyttning och att välkomna nya skärgårdsbor. Skärgårdsmentor tar sikte på att vända skärgårdens negativa befolkningsutveckling och förstudiefasen avslutas under våren 2020.

o

Regionala Skärgårdsrådet

o

Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Landshövdingen,
Länsstyrelsen, Regionen och skärgårdskommunerna)

o

Skärgårdens Trafikantförening

o

Skärgårdsstiftelsen

o

Svealands Kustvattenvårdsförbund

o

LEADER Stockholmsbygd

o

Ö för Ö, Länsstyrelsen

o

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF

Ledamöter i SIKO:s styrelse:


Ulf Westerberg, Möja (Mellanskärgårdens Intresseförening) - ordf.

☼☼ Planerat för projekt Skärgårdsflytten, som ytterst syftar till att skapa
en bostadskö för de som är intresserade av att flytta till skärgården.



Björn Sjöblom, Yxlan (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening)

☼☼ Skapat en ny hemsida – www.levandeskärgård.se – samt påbörjat
aktivt användande av SIKO:s Facebooksida.



Björn Cederwall, Svartsö (Mellanskärgårdens Intresseförening)



J-E Jäderlund, Rindö (Föreningen Rindöborna)



Ulla Larsson, Runmarö (Runmarö Intresseförening)



Gunilla Söderqvist, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) – v. ordf.



Björn Öberg, Landsort



Calle Regnell, Utö (Utö Kontakt- och Intresseförening)



Bo Tyrefors, Gålö (Södra Skärgårdens Intresseförening)

☼☼ Påbörjat arbetet med förnyelse av SIKO:s stadgar, bl a med syfte att
möjliggöra anslutning av nya medlemsföreningar genom en snabbare
beslutsprocess.
Mer om SIKO:s projekt
Skärgårdsmentor och
Skärgårdsflytten, se
folderns sista sida.
Nya hemsidan, se sid 14.

Adjungerade:


Britt Fogelström, Möja - sekreterare



Urban Gunnarsson, Norrtälje - kassör

Ersättare i styrelsen:
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Lena Svenonius, Björkö (Björkö Arholma Hembygdsförening)



Göran Lagerström, Karsholm (Stavsuddaskärgårdens Intresseförening)



Anita Heurlin, Svartsö (Svartsörådet)



Malcolm Dixelius, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening)
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Revisorer:


Lennart Rohdin



Lotta Waldvik



Sture Malmgren, ersättare

Valberedning:


Sune Fogelström, Möja - sammankallande



Joel Nordstedt, Söderöra



Per Frideen, Ornö

SIKO AU, arbetsutskott:


Ordförande: Ulf Westerberg, Möja



Vice ordförande: Gunilla Söderqvist, Nämdö



Sekreterare: Britt Fogelström, Möja



Kassör: Urban Gunnarsson, Norrtälje

SIKO firade 50-årsjubileum på Waxholms hotell samtidigt som årsmötet
hölls.

Årsmötet hölls i Vaxholm den 16 februari 2019.
Styrelsen har haft sju styrelsemöten under 2019.
AU (arbetsutskottet) har haft tio sammanträden fram till årsskiftet
(minnesanteckningar görs och delges styrelsen).
Distansmöten (telefon / skype) tillämpas i stor omfattning.
Ekonomi
Årets resultat och balansräkning redovisas separat i foldern på sid 12-13.
Summa rörelsens totala kostnader under året är 782 778 kr.
(jmf 2018, 517 287 kr.)

Vi påmindes om fina
minnen i viktiga och
roliga tillbakablickar
tillsammans med
Britta Gunnarsson
och Anne Forslund.

* SIKO:s medlemsföreningar:
Björkö Arholma skärgårdsförening, Arholma Skärgårdsförening, Blidö-Frötuna
Skärgårdsförening, Föreningen Rindöborna, Mellanskärgårdens Intresseförening,
Runmarö Intresseförening, Sandhamnsområdets Intresseförening,
Svartsö Rådet, Nämdö Hembygdsförening, Södra Skärgårdens Intresseförening,
Utö Kontakt- och Intresseförening, Östra Lagnö Byalag, Ornöborna,
Björkö Arholma Hembygdsförening och Stavsuddaskärgårdens Intresseförening.
Skärgården februari 2020
SIKO:s styrelse:

Arbets/fokus-möten i kombo med styrelsemöte en solig vårdag på Möja 2019
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Ulf Westerberg • Britt Fogelström • Urban Gunnarsson • Gunilla Söderqvist
Björn Sjöblom • Björn Cedervall • Björn Öberg • Ulla Larsson • Calle Regnell
Bo Tyrefors • J-E Jäderlund
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Verksamhetsplan 2020, sid 8-11
SIKO styrelse önskar på årsstämman den 15 februari 2020
fastställa följande föreslagna verksamhetsplan för 2020.

◊ Bostäder och näringsliv
◊ Kommunikationer

• 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- och samhällsföreningar i
Stockholms skärgård:
Björkö Arholma Hembygdsförening,
Björkö Arholma skärgårdsförening,
Arholma Skärgårdsförening,
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening,
Föreningen Rindöborna, Ornöborna,
Mellanskärgårdens Intresseförening,
Runmarö Intresseförening,
Sandhamnsområdets Intresseförening,
Nämdö Hembygdsförening,
Svartsö Rådet, Östra Lagnö Byalag,
Södra Skärgårdens Intresseförening,
Utö Kontakt- och Intresseförening,
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Visioner, mål och aktiviteter 2020. SIKO ska
fortsatt arbeta i fem självständiga fokusområden:
◊ Skärgårdsskolor

SIKO:s vision

Stavsuddaskärgårdens Intresseförening.

Verksamhetsplan 2020, sid 8-11

Björkö hembygdsgård

◊ Samhällsservice
◊ Miljö och energi
Bostäder och näringsliv
• Arbeta för att skärgårdskommunerna ska ta fram utvecklingsplaner för
befolkningstillväxten på kärnöarna
• Arbeta för en översyn av strandskyddslagen; skapa möjligheter att bygga
där det redan är byggt.
• Stimulera projekt för att med nya metoder återskapa de gamla
skärgårdsnäringarna, främst fiske och trädgårdsodling.
• Undersöka möjligheterna att underlätta för de kustnära deltidfiskarna.
• Skapa förutsättningar för nya typer för byggnation av överkomliga
bostäder till exempel genom bostadskooperationer, arbeta med att ta
fram ett pilotprojekt.
• Arbeta för förenklade regelverk för det lokala näringslivet anpassade för
skärgården som glesbygd.
• Driva projektet Skärgårdsmentor och projekt Skärgårdsflytten för
att underlätta utﬂyttningen till skärgården
Skärgårdskolor
• Fortsatt intensivt arbeta för skärgårdskolornas bevarande och utveckling.
• Driva på för utökade möjligheter till kvalitetssäkrad fjärrundervisning.
• Driva att alla skärgårdsskolor ska ha en bra ﬁberanslutning.
• Utnyttja skärgårdens unika karaktär och miljö för att proﬁlera
skärgårdsskolorna - pilotprojekt sökes!
Kommunikationer
• Kräva förbättrad sjötraﬁk:
• samma bastidtabell året runt med möjlighet att dagspendla,
framförallt till kärnöarna.
• bättre koordination med busstraﬁken.
• fungerande frakttraﬁk året runt.
• Arbeta för bredbandsﬁber till alla på öarna.
• Delta i Länsstyrelsens projekt med att förbättra replipunkterna för
sjötrafiken.
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SIKO:s arbete kan ses uppdelat i tre uppgifter.

Samhällsservice
• Arbeta för att säkerställa relevanta Blåljusresurser i skärgården.
• Delta i Länsstyrelsens projekt för förbättrad post- och paketservice
i skärgården.
• Arbeta för att bilprovningen ska ﬁnnas tillgänglig även på öar som har
allmänna vägar men saknar bro- eller färjeförbindelser.
Miljö och energi
• Arbeta med att öka kunskaperna om uthålliga vatten- och avloppslösningar
samt alternativa energilösningar för skärgården.
• Ta fram bättre underlag för kustens och havets miljöfrågor.
• Ytterligare belysa sälens och skarvens negativa inverkan på kustﬁsket.
• Stödja initiativ som bidrar till att bevara och utveckla skärgårdens unika
naturvärden, säväl på land som i havet.
• Motarbeta initiativ som ytterligare kan försvåra utvecklingen av en året-runtlevande skärgård.
SIKO har styrelserepresentation eller motsvarande och arbetar aktivt i:

En inre, där vi stödjer och informerar skärgårdsborna genom de lokala
medlemsföreningarna.

•

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.

•

En tredje uppgift är att driva egna projekt.

SIKO är också en viktig medlem i Skärgårdarnas Riksförbund - som
arbetar med skärgårdsfrågor på riksnivå.

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 samt ge insikter om sammanhang och möjligheter.

•

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

För att öka kunskaperna om skärgårdens villkor idag och imorgon
kommer SIKO under nästa år att:

o

Regionala Skärgårdsrådet (samarbetsorgan med skärgårdskommunerna
och Region Stockholm f.d. Landstinget)

o

Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Länsstyrelsen, Region Stockholm
och skärgårdskommunerna)

•

Föra ut budskapet från manifestation ”Levande Skärgård” till alla
skärgårdskommuner.

o

Skärgårdens Trafikantförening

•

o

Sjötrafikens referensgrupp

o

Skärgårdsstiftelsen

Intensifiera kontakterna med våra medlemsföreningar och om möjligt
presentera ”Levande skärgård” på respektive förenings årsstämma eller
annat möte.

o

Svealands Kustvattenvårdsförbund

o

LEADER Stockholmsbygd

o

Ö för Ö, Länsstyrelsen

o

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF

För att stärka SIKO:s representativitet kommer SIKO under året också att
erbjuda medlemskap till relevanta samhällsföreningar inom vårt verksamhetsområde.
Folderns layout: Nilla Söderqvist

Foton i foldern: Björn Sjöblom, Malin Wallner, Britt Fogelström, Nilla Söderqvist
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2019-01-01 - 2019-12-31

SIKO

Resultatrapport 2019 - SIKO org. 814400-6007
Resultatrapport
Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter

Medlemsintäkter
Region Stockholm
Anslag Manifestation
Projekt Skärgårdsmentor
Summa rörelseintäkter

2019-01-01 - 2019-12-31

2019-01-01
2019-12-31
14 500,00
500 000,00
182 500,00
76 715,00
773 715,00

Rörelsens kostnader
Hemsidan
Reseersättningar
Möteskostnader
Årsmötet
Manifestation Skansen
Projekt Skärgårdsmentor
Adm.kostnader
Trycksaker, PR, reklam
SRF möten
Bankkostnader
Medlemsavgifter
Summa externa kostnader

3 224,00
65 826,00
21 956,00
62 353,00
182 594,90
76 705,00
800,00
1 000,00
9 395,00
615,00
3 438,00
427 906,90

Balansrapport
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordran medlemsavgift
Skattekonto
Bankkonto/giro
Bankkonto Skärgårdsmentor
Summa omsättningstillgångar

2019-01-01 - 2019-12-31
Ing. balans

Period

Utg. balans

1 500,00
4 678,00
168 567,38
32,00
174 777,38

0,00
640,00
-125 113,90
10,00
-124 463,90

1 500,00
5 318,00
43 453,48
42,00
50 313,48

-71 295,38
24 663,00
-213,00
-46 845,38

19 787,00
-10 000,00
9 244,90
19 031,90

-51 508,38
14 663,00
9 031,90
-27 813,48

-6 900,00
-121 000,00
0,00
-127 900,00

6 900,00
121 000,00
-22 500,00
105 400,00

0,00
0,00
-22 500,00
-22 500,00

174 745,38

124 431,90

-50 313,48

32,00

-32,00

0,00

Eget kapital

Eget kapital
Öronmärkt kapital (A-M Högel)
Redovisat resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skatteavdrag skuld
Upplupna 2018
Upplupna 2019
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Resultat

Arvoden möten
Fasta arvoden
Hemsidan
Arbetsgivaravgift
Moms AU
Summa personalkostnader

100 606,00
165 000,00
10 000,00
52 372,00
26 894,00
354 872,00

Summa rörelsekostnader

782 778,90

Redovisat resultat

- SIKO org. 814400-6007

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Personalkostnader
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814400-6007
Balansrapport 2019
2019-01-01 - 2019-12-31

-9 063,90

50år
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Nya hemsidan: levandeskärgård.se

Budgetförslag 2018-2020

1

			
Intäkter

2018

2019

2020

500 000
18 500

500 000
18 500

500 000
18 500

518 500

518 500

518 500

60 000
90 000		
30 500		
23 000		

60 000
90 000
30 500
23 000

60 000
90 000
30 500
23 000

203 500		

203 500

203 500

245 000		
70 000		

245 000
70 000

245 000
70 000

Summa personalkostn.:

315 000		

315 000

315 000

Summa kostn. totalt.

518 500		

518 500

518 500

projekt 2020
Skärgårdsmentor				 230 000
Skärgårdsflytten						

3 mån.
172 000

SLL			
Medlemsavgifter
Summa intäkter:
Till internsidan
www.siko.org.se

2

3

Kostnader
Resor			
Möten		
Adm. kostnader
Arbetsgrupper
Summa kostnader:
Personalkostnader
Mötesersättningar
Soc. avg.		

4

5

6
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SIKO-projekt 2020:
Fokuserar på befolkningstillväxt i skärgården!
En gemensam nämnare och en kärnfråga för att lyckas med de flesta former
av skärgårdsutveckling är att den negativa befolkningsutvecklingen bryts.
SIKO arbetar med två projekt som direkt tar sikte på att skapa en positiv
befolkningsutveckling.

Projekt Skärgårdsmentor
Skärgårdsmentor är en pågående förstudie,
finansierad av Leader Stockholmsbygd.
Arbetet är inriktat på en kartläggning av förutsättningarna för utveckling på Stockholms
skärgårds 14 kärnöar, i fem skärgårdskommuner, samt på en metodutveckling.
Projektet syftar ytterst till framgångsrik
rekrytering och välkomnande av nya
skärgårdsbor.
Projektledare Malin Wallner på
skärgårdsmentor-resa mellan öarna.

Projekt Skärgårdsflytten
I detta projekt tar man man fasta på att inventera det faktiska intresset för att bo
i skärgården, att skapa en “bostadskö” som kan öka trycket för att skynda på en
utveckling av övriga förutsättningar - bostäder att hyra, möjligheten att “provbo”,
regional och kommunal service och så vidare. Projektet har beviljats finansiering
från Hållbarhets- och skärgårdsanslaget, Region Stockholm.
Båda projekten - det ena
som inventerar personer
med intresse att flytta till
skärgården och det andra
som fokuserar på mottagande och framgångsrik
etablering som skärgårdsbo
- kommer låta tala för sig
framöver.

Lasset går - med flyttbåt.

Resultaten ska följas upp och
presenteras för skärgårdspolitiker och tjänstemän.

