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Närvarande:
Per Frideen
Johan Bohman
Agneta Österman
Barbro Nordstedt
Gunilla Söderqvist
Berit Karlsson
Anna Lundin (fr kl 13)
Jan-Evert Jäderlund
Arne Griphult

AU ordförande
AU 2:a vice ordf
AU sekreterare
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Nämdö Hembygdsförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Föreningen Rindöborna
Östra Lagnö Byalag

1) Mötet förklarades öppnat
2) Till mötesordförande valdes Per Frideen och till sekreterare valdes Agneta
Österman.
3) Justerare
Till justerare för dagens protokoll valdes Barbro Nordstedt.
4) Dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg under Övriga frågor (Hans Sundbergs
bortgång)
5) Föregående protokoll
Protokollet befanns justerat och lades till handlingarna med kommentar att punkt
14 ii ska förtydligas att punkten om Östernäs gällde istabell.
6) Komplettering av kalendarium
Kalendariet har uppdaterats – två av höstens styrelsemöten har flyttats till
lördagar. Beslutas att UROSS möten samt SRF-möten ska läggas in och att
senaste versionen av kalendariet löpande görs tillgänglig på www.siko.org.se
7) Ekonomi – (kassören frånvarande). Muntligt besked från RTK att man beviljar
samma bidrag som föregående år. Förväntad utbetalning i slutet av maj.
Föreningarna ska tillfrågas om de kan efterskänka utlovat bidrag för nedlagt
arbete i samband med företagsinventeringen åt SRF.
Beslutas att kassören ska förtydliga kostnadspost ”årsmöte 2000 kr”

8) Remissvar – aktuella ärenden
Landstingets skärgårdspolitiska program – inga kommentarer har inkommit.
Uppdras åt sekreteraren att författa kort remissvar med innebörden att
remissunderlaget i huvudsak är bra, men att fastboendeperspektivet bör lyftas
fram tydligare, samt att det är viktigt att programmet används aktivt när det blir
klart. Beslutas samtidigt att även SIKO ska ha programmet som underlag i
kommande arbete.
Vattenmyndighetens underlag – konstateras att ämnet är omfattande och kräver
sakkunskap. Uppdras åt Barbro Nordstedt att undersöka om SRF har svarat och
åt sekreteraren att undersöka om länsstyrelsen i Stockholm har eget material
som enbart gäller vårt område. Ärendet återupptas på nästa styrelsemöte.
9) Kommande externa möten
a) BSPA/Naturvårdsverket – ordförande informerar om detta som gäller
skyddsvärda områden. Stora Nassa och Svenska Högarna har utsetts. Ännu
oklart vad projektet syftar till. Per Frideen ingår i nyligen tillsatt styrgrupp som
leds av Lars Nyberg.
b) UROSS – Första beslutsmötet äger rum 3 juni, nästa ansökningsomgång
avslutas den 24 augusti.
c) SRF (Skärgårdarnas Riksförbund) fortsätter satsa på ungdomsfokus i
kommande möten. Fler unga skärgårdsbor är välkomna att deltaga vid SRF:s
nästa styrelsemöte som äger rum 21-22 augusti i Grundsund på västkusten.
d) Landsbygdsnätverket håller möte i leaderområdet Kustlandet den 16-17 juni.
Önskvärt att SIKO och UROSS deltar.
10) Rapporter
a) Skärgårdsutvecklarprojektet. Diskuteras någon form av fortsatt verksamhet.
Beslutas att frågan lyfts på Regionala Rådets nästa möte
b) Nätverksbygge – gäller i första hand dokumentation/informationsmaterial.
Beslutas att bidrag söks från Leader för detta syfte. Uppdras åt sekr att författa
en inledande intresseanmälan för kommentar från LAG-gruppen.
c) SIKO-stugan och SIKO webbmail. Sekreterare informerar att beslutade
förändringar nu är gjorda. En skrivelse har inkommit från Pia Södergren
gällande SIKO-stugans bakgrund och betydelse. Beslutas att domänadressen
ska behållas tills vidare men i övrigt stå fast vid tidigare beslut att lägga ner
sidan i sin nuvarande form.
d) Ö-raporter har inkommit från
i) Tynningö-Ramsö
ii) Nämdö
iii) Blidö-Frötuna
iv) Mellanskärgården
v) Östra Lagnö
11) Mötesrapporter
a) Amf1 – ingen deltagare från SIKO. Ordföranden begär in minnesanteckningar
och distribuerar till styrelsen.
b) Trafikantföreningen – Anna Lundin rapporterar. Nytt möte samma kväll.
c) Berndt Festin – Per Frideen och Johan Bohman deltagit. Diskussionerna
handlade om bostadsprojektet på Utö som gått i stå. Stiftelsens jubileumsår
kommer att firas något enklare än planerat på grund av bantad budget.

d) SRF Vässarön – Barbro Nordstedt rapporterar. Lyckat möte med engagerade
ungdomar. Man efterlyser kartor från vårt område. Uppdras åt Per Frideen att
undersöka om vi kan använda Skärgårdsstiftelsens översiktskarta..
e) RTK-dialogmöte – Per Frideen rapporterar. Transportstödet ska utarbetas
under hösten 2009.
f) Exekutivkommittén – Jan Olsén deltog och har distribuerat
minnesanteckningarna till styrelsen.
12) Aktuella frågor från bevakningsgrupper – bordläggs
13) Visionsarbetet – Mellanskärgårdens Intresseförening anmäler att man saknar
möjlighet att genomföra något visionsarbete.
14) Trafikgrupp – en arbetsgrupp bestående av Anna Lundin, Arne Griphult, JanEvert Jäderlund och Gunilla Söderqvist tillsätts.
15) Höstmötet – enligt tidigare förslag kan det hållas tillsammans med Regionala
Rådet. Gustav Andersson vill träffa oss den 26/5 för att diskutera detta.
16) Ungdomsarbetet – kan knytas till UROSS microstöd. Medlemsföreningarna bör
uppmuntras att tillsammans med representant från UROSS-kansli besöka
skärgårdsskolorna och informera, samt att medlemsföreningarna kan vara resurs
och plattform för projekt ungdomarna vill söka pengar till.
17) Övriga frågor
a) Hedersledamot Hans Sundberg har avlidit. Beslutas att dels sätta in 250 kr till
”läkare utan gränser” dels ordna en mindre blombukett från SIKO. Agneta
Österman åtar sig att representera SIKO vid begravningen som äger rum 29
maj i Värmdö kyrka.
b) Beslutas att sätta in 250 kr till Husarö Lotsmuseum till minne av
skärgårdsprofilen Åke Öhman som också gått bort nyligen.

18) Mötet avslutas.

E.u.

…………………………………………………………………………………………………
Agneta Österman, sekreterare

Justeras
…………………………………………………………………………………………………
Datum
Per Frideen, ordförande

Justeras
…………………………………………………………………………………………………
Datum
Barbro Nordstedt, styrelseledamot

