SIKO-styrelsemöte 091021
Sammanträde nr 6 2010

Närvarande:
Per Frideen
Johan Bohman
Albert Mattsson
Berit Karlsson
Jan-Evert Jäderlund
Arne Griphult
Lars Olsson
Anna Lundin
Erik Westerlund
Agneta Österman
Jan Olsén

Ornö Intresseförening (ordförande)
Tynningö Ramsö byalag
Nämdö Hembygdsförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Föreningen Rindöborna
Östra Lagnö Byalag
Ornö Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Arholma Skärgårdsförening
Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr)
Runmarö Intresseförening

1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
2 Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande väljs Johan Bohman
Till mötessekreterare väljs Agneta Österman
3 Val av justerare
Att tillsammans med styrelseordförande justera protokollet väljs Arne Griphult
4 Dagordning
Dagordningen godkänns efter vissa justeringar
5 Föregående protokoll
Efter genomgång läggs protokollet till handlingarna.
6 Ekonomi
a) Föreslagen budget fastställes och protokollförs
b) Beslut om arvoden och ersättningar fastställes enligt följande:
AU fördelar inom sig 180 000 kr enligt nedan:
Ordförande, kassör och sekreterare: 45 000 kr/år
1:e vice ordförande: 30 000 kr/år
2:e vice ordförande: 15 000 kr/år
Mötesersättning utgår till styrelseledamöter (ej AU) vid styrelsemöten och
eventuell extern representation med 500 kr/möte
Mötesersättning utgår till AU vid extern representation med 500 kr/möte

Reseersättning utgår med 22 kr/sjömil resp 18 kr/mil. Nivåerna ska ses över till
nästa verksamhetsår.
c) På grund av problemet att redovisa vinst i redovisningen beslutas att förra
årets förlust redovisas som en kostnadspost i årets resultaträkning.
7 Remissvar
Förslag på remissvar på RUFS2010 – utställningsversion föredrages av sekreteraren
och godkännes med tillägg att:
 I texten inlagda citat ska förtydligas
 Tillägg görs att antalet kärnöar och replipunkter ska vara flexibelt
Uppdras åt sekreteraren att färdigställa rapporten för underskrift och insändning
snarast.
8 Ö-rapporter
Föredras muntligt av de närvarande föreningarna (Rindö, Runmarö, Tynningö,
Nämdö, Arholma, Dalarö, Ornö, Östra Lagnö samt Mellanskärgården).
Rapporterna resulterar i att följande punkter ska följas upp:
 Frågan om skolskjutsar mellan Nämdö – Ornö (över
kommungräns)
 Skötsel av skärgårdens skog – transportstöd för timmer
 Polisens kontaktcenter – fortsatt oro, SIKO bör göra en skrivelse
till högsta instans om vikten av dessa arbetsplatser på öarna
 Bredbandsutredningen bör uppdateras
9 Externa möten – rapporter
a) Skärgårdsrådets exekutivkommitté. Janne Olsén rapporterar samt
meddelar att minnesanteckningarna kommer att skickas ut per mail
så snart de är klara.
b) Per Frideen rapporterar från möte med Berndt Festin,
Skärgårdsstiftelsen
10 SIKO – Höstseminarium
• Förslag på inbjudan har inkommit från Gustav Andersson. Efter diskussion
beslutas att Per Frideen har mandat att justera innehållet i samråd med
Gustav Andersson.
• Beslutas att tingskommittén bokar förmiddagsfika och lunch – Regionala
Rådet bör stå för del av kostnaderna. Uppdras åt Per Frideen att förhandla om
detta.
• Janne Olsén gör kort genomgång av de punkter som ska föredras under
dagen. Anna Lundin (kommunikationer) och Agneta Österman bistår Janne
med underlag och utforming av presentationerna.
• Förslag från Barbro Nordstedt gällande deltagande av Skärgårdarnas
Riksförbund diskuteras. Beslutas att det inte finns utrymme för SRF denna
gång.

11 Ungdomsarbete
SIKO har 10 000 budgeterat för ungdomsarbete 2009.En träff för ungdomsledare i
skärgårdsområdet ska ordnas snarast. UROSS microstöd ännu ej möjliga att söka
ännu. Susanne Ortmanns från UROSS bjuds in till mötet för information. SRF/SURFverksamhet kan med fördel knytas till detta arrangemang. Uppdras åt Agneta
Österman och Anna Lundin att arrangera detta på lämpligt sätt.
12 Övriga frågor
a) Hedersledamot Anne Forslund fyller 70 år. Uppdras åt Janne Olsén att
inhandla en blomma samt gratulera.
b) Erik Westerlund informerar om ett kommande lagförslag gällande
trafikupphandling. Kan medföra förändringar i skärgårdstrafiken. Vi bör följa
utvecklingen. Trafikgruppen bevakar detta.
c) Enligt uppdrag från det av revisorerna sammankallade mötet får samtliga
ledamöter en siko.org e-postadress. På försök görs också dokument
tillgängliga på intranät tillgängligt för styrelseledamöter och revisorer.
d) Minnesanteckningar från mötet omnämnt i punkt c) har skickats ut från
revisorerna. Per Frideen anmäler att han vill återkoppla på innehållet vid
kommande möte.
e) Erik Westerlund tar upp frågan om svårigheterna för ungdomar att få fast jobb
i skärgården. Efter diskussion beslutas att ta upp behovet av
entreprenörskapskunskap i samband med den planerade ungdomsträffen.
13 Mötet avslutas

Agneta Österman
e.u.

Justeras
Datum

091114

Per Frideen, ordförande

Justeras
Datum

091023

Arne Griphult, styrelseledamot

