SIKO-styrelsemöte 09-12-15
Sammanträde nr 7 2009

Närvarande:
Per Frideen
Johan Bohman
Arne Griphult
Anna Lundin
Agneta Österman
Barbro Nordstedt
Björn Sjöblom
Gunilla Söderqvist
Urban Gunnarsson
Anne Forslund

Ornö Intresseförening (ordförande)
Tynningö Ramsö byalag (avviker kl 12.00)
Östra Lagnö Byalag (avviker kl 10.45)
Mellanskärgårdens Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr)
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Nämdö Hembygdsförening (från kl 11.30)
kassör adj.
revisor adj. (från kl 11.00)

Sena återbud pga sjukdom lämnat av Jan Olsén, Berit Karlsson, Erik Westerlund.

1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
2 Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande väljs Björn Sjöblom
Till mötessekreterare väljs Agneta Österman
3 Val av justerare
Att tillsammans med styrelseordförande justera protokollet väljs Björn Sjöblom
4 Dagordning
Dagordningen godkänns efter vissa förändringar och tillägg.
5 Föregående protokoll
Efter genomgång läggs protokollet till handlingarna.
6 Bredband
Arne Griphult delar ut och redovisar den bredbandsenkät han gjort. Mycket bra
sammanställning att utgå ifrån. Inga svar har inkommit från Sandhamn och Utö.
Beslutas att enkäten ska spridas en gång till genom att lägga ut den på
Skärgårdsbryggan omgående samt ytterligare en gång i januari. Efter ny
sammanställning ska resultatet presenteras för regionala skärgårdsrådet.

7 Ekonomi
a) Utö har inte betalt medlemsavgiften för 2009.
b) Bidraget om 15 000 som avser genomförd företagsinventering åt SRF
hanteras så att 5 000 kr betalas ut till Företagarna Skärgården för deras
insats. På grund av SIKO:s ekonomiska förutsättningar 2009 betalas
ersättning ej ut till de SIKO-föreningar som bidragit till arbetet (3 st). Detta
beslut kan omprövas under 2010.
Beslutas att hela underskottet från föregående år ska belasta årets bokslut.
Uppdras åt kassören att färdigställa resultat –och balansräkning till nästa
styrelsemöte (21 januari).
8 Remissvar
a) Svävartillstånd sökt av HH Marin på Norra Stavsudda. SIKO tillstyrkt.
b) Ett tidigare remissvar gällande svävartillstånd, Långgarn, har ej registrerats
hos Länsstyrelsen enligt deras beslutsskrivelse där det står ”SIKO har givits
tillfälle att yttra sig men ej avhörts”. Uppföljning bör göras för de svar vi skickar
in.
9 Ö-rapporter
Föredras muntligt av de närvarande föreningarna (Blidö-Frötuna, Tynningö, Nämdö,
Ornö, samt Mellanskärgården).
Senaste numret av Ornö skärgårds nyheter delas ut till de närvarande.
Konstateras att Vaxholms skärgårdsråd ställts in då inga frågor anmälts.
10 Ungdomsarbete
a) Rapport från Anna Lundin och Anne Forslund om det planerade
ungdomsmötet på Runmarö som tyvärr fått ställas in pga för få anmälda.
Intresse finns från flertalet men tidpunkten fungerade inte varför ett nytt
mötesdatum bokas den 23 januari. Uppdras åt samtliga närvarande att bidra
med e-postadresser till skärgårdsungdomar så en förnyad inbjudan når ännu
fler. Uppdras åt Anna Lundin samt Anne Forslund att ordna med inbjudan
samt beslutas att arvode motsvarande styrelsearvode ska utbetalas även till
Anne Forslund för detta arbete.
11 Årsmöte
• Datum: 20-21 februari
• Plats: Arholma föreslås. Uppdras åt sekreteraren att undersöka förutsättningar
och prisnivå. Alternativ plats är Utö.
• Program: Susanne Ortmanns (Leader UROSS) och Henrik C Andersson
(fiskerikonsulent) bjuds in för att berätta om respektive bidragsområden.
• Inbjudan: Skickas via e-postlistor. Pressreleaser men ej annonsering (dyrt).
• Möteshandlingar ska fastställas på nästa möte (21 januari)
o Verksamhetsberättelse – kommentarer på föreliggande förslag lämnas
snarast till sekreteraren.
o Bokslut – kassören färdigställer underlag
o Verksamhetsplan – ordföranden och sekreteraren tar fram förslag
o Budget – kassören färdigställer förslag
o Valberedningsarbete – föreningarna uppmanas att anmäla delegater till
valberedningen snarast efter respektive årsmöte.

12 Övriga frågor
a) BSPA – arbetsutskottets förslag att stå utanför detta arbete presenteras kort.
Styrelsen är vid detta tillfälle inte beslutsmässig varför frågan bordläggs till
nästkommande möte.
b) Ordförandens reflektioner – bordläggs på egen begäran.
13 Mötet avslutas

Agneta Österman
e.u.

Justeras
100111

Justeras
091220

Per Frideen, ordförande

Björn Sjöblom, styrelseledamot och mötesordförande

