Protokoll styrelsemöte 2008-02-20 på Landstingshuset
Närvarande:
Barbro Nordstedt
Björn Sjöblom
Berit Karlsson
Gunilla Söderqvist
Per Fridéen
Lars Olsson
Mikael Karlsson
Jan-Evert Jäderlund
Arne Griphult
Anna Lundin
Agneta Österman
Urban Gunnarsson
Jan Olsén
Pia Södergren

Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
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Södra Skärgårdens Intresseförening
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Ornö Intresseförening
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Skärgårdsuvecklare

1. Mötet förklarades öppnat av vice ordf Jan Olsén som ledde mötet då Sune Fogelström
fått förhinder.
2. Till justerare för dagens protokoll valdes Barbro Nordstedt
3. Kallelsen till styrelsemötet godkändes
4. I samband med genomgången av föregående protokoll påpekade Barbro Nordstedt att
frågan om Lådna Låren inte fanns med på dagens dagordning trots att det var en viktig
punkt inför Länsstyrelsens skärgårdsråd senare samma dag. Jan Olsén gjorde då en
muntlig lägesrapport om Lådna Låren. Konstaterades att Låren kommer att beröras
även under punkt 10 på dagens möte (om Sjöhistoriska museet).
Föregående mötes protokoll befanns justerat och lades till handlingarna utan övriga
kommentarer.
5. Ekonomi – Urban Gunnarsson gick kortfattat igenom årets bokslut och redogjorde för
att revisorerna var klara med sin genomgång inför årsmötet. Konstaterades också att
alla projektpengar för BUS-projektet nu är redovisade och att allt har betalats ut.
Föreningen har inga skulder men likviditeten är dålig inför årsmötet.
6. Årsmötesseminariets planering diskuterades ingående. Viktigt att få fram en ”röd tråd”
för framtida arbete. Tydliga målsättningar och långsiktiga ställningstaganden bör
eftersträvas. Sekreteraren visar en illustration ”Skärgårdskedjan” som en grafisk bild
över hur allt hänger ihop. Beslutas att ha detta som underlag vid årsmötesseminariet.
Sekreteraren ska skicka ut en pressrelease om att mötet ska äga rum, men utan
journalister. De får information, formulerad av oss själva, efter mötet.
7. Leader – Agneta redogör för händelserna i projektgruppen. Haninge och Värmdö
kommuner är inte längre intresserade eftersom förutsättningarna för sammanhållet
skärgårdsleader inte finns. Pia Södergren påpekar att inget förankringsarbete gjorts i
södra kommunerna. Föreningarna i södra skärgården, Skärgårdsutvecklare Jonas
Linell och Agneta Österman lägger energi på detta framöver. Flera efterlyser tydliga

siffror på hur mycket pengar det handlar om och vad som gäller för kommunernas
medfinansiering. Agneta får i uppdrag att redovisa detta på årsmötet för att låta
deltagarna där ta beslut om fortsättning eller ej. Påpekas att SIKO:s förprojektering
ska slutredovisas i mars, men att det går att söka förlängning.
8. Skärgårdsutvecklarna rapporterar att det är en del projekt på gång på öarna. Ny
styrgrupp måste tillsättas efter årsmötet eftersom Anne Forslund och Sune Fogelström
slutar. Jonas tar upp detta med valberedningen. SU-projektet avslutas under 2008.
SIKO bör ha ett förslag om ev fortsättning inför interkommunala skärgårdsrådet (10
april) så att kommunerna hinner ta ställning till finansieringen. Definivt beslut måste
tas på interkommunala skärgårdsrådet i höst.
9. Flytt av hemsida till nytt webbhotell. Nya hemsidan är klar. Syftet med flytten är att få
en mer lättanvänd sida där flera kan hjälpas åt att publicera information. Diskussion
angående användning av tjänsten ”IMAP” för e-post som inte erbjuds på nya stället.
Mikael Karlsson som är tekniskt kunnig får i uppgift att försöka hitta en lösning.
Flytten skjuts upp tills detta är löst. Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte igen. Då ska
även beslutas om SIKO ska ha banner på Skärgårdsbryggan även i fortsättningen.
10. Sjöhistoriska museet har kontaktat SIKO angående kommande skärgårdsseminarium.
Ämnet blir militära anläggningar i skärgården. Agneta Österman och Jan Olsén har
varit på möten Sjöhistorisk och pengar ska sökas för att kunna göra en ordentlig
inventering av vilka anläggningar som är värda att bevara, vad man kan göra med dem
(besöksmål, anläggning av samhällsintresse etc) och vilka lokala intressenter det finns
på respektive plats. Syftet är att på det planerade seminariet presentera en tydlig plan
med konkreta förslag på samhällsnyttig användning av ett urval av de befintliga
anläggningarna.
11. Styrelsen beslutar att kvarvarande medel från projekt EU-lots (kr 16 603) förs över till
SIKO för att ingå i den fond som bildades vid Ann-Marie Högels bortgång. Beslöts
också att medel ur denna fond kan komma att användas till det projekt som
diskuterades under punkt 10.
12. Övriga frågor
a. Styrelsen diskuterade avtackningar av avgående ledamöter.
b. Alla föreningar uppmanas att ta med en lotterivinst till årsmötet, annars utgår
böter med 500 kr/förening.
13. Mötets avslutas och mötesordföranden tackar för visat intresse
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