SIKO - styrelsemöte
Sammanträde nr 2, 2009 03 20
Närvarande:
Johan Bohman
Gunilla Söderqvist
Berit Karlsson
Per Frideen
Anna Lundin
Erik Westerlundh
Björn Sjöblom
Jan-Evert Jäderlund
Jan Olsén
Arne Griphult

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

1) Mötet förklarades öppnat
2) Justerare
Till justerare för dagens protokoll valdes Erik Westerlundh.
3) Dagordning
Dagordningen godkändes.
4) Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna efter kort genomgång.
5) Ekonomi - årshandlingar
a) Bokslutet skall efter vissa kompletteringar presenteras på det extra årsmötet
den 15 april.
Beslutades att den ekonomiska redovisningen skall omfatta SIKO:s totala
verksamhet, alltså även pågående projekt.
Beslutades att ge ekonomigruppen och au i uppdrag att färdigställa bokslut
samt skicka det med kallelsen till det extra årsmötet .
Om detta inte går ska kallelse gå ut med information om att ekonomiunderlaget
kommer senare.
b) Verksamhetsberättelsen lämnas efter vissa korrigeringar för undertecknande
på det extra årsmötet.

c) Verksamhetsplanen godkändes för presentation på det extra årsmötet.
Janne Olsén förtydligar uttrycket ”formaliserad struktur” på mötet.
Beslutades att begära extra pengar för att framställa en SIKO-presentation,
tryckt och digitalt
Ordförande gör ett förslag/kostnadsförslag och undersöker möjligheten
att söka LEADER-pengar för nätverksbyggande.
Beslutades att sprida SRF:s tidning till de lokala föreningarna, alternativt kan
de lokala föreningarna beställa tidningen direkt.
d) Kalendarium anmäldes. Kalendariet är preliminärt. Uppdrag till sekreteraren:
att lägga in någon lördag i sammanträdesschemat, men först skicka ut ett mail
till gruppen och fråga om det är OK med möten på lördagar.
Kallelse till det extra årsmötet ska gå ut 2 veckor innan.
e) Styrelsens arbetsordning:
• Arbetsutskottet tar fram underlag inför styrelsemötena.
• Inbjudan inklusive underlag ska skickas ut i förväg vilket ger de lokala
föreningarna möjlighet att sätta sig in i ärendet.
• Vid mötena ska i största möjliga mån endast beslutsprotokoll föras.
• Återrapportering från externa åtaganden och möten – skriftlig rapport sänds till
sekreteraren som vidaredistribuerar till föreningarna.
• Föreningarna ska lämna skriftlig ö-rapport som bilägges protokollet.
f) Beslutades att au tar fram ett arvodesförslag till det extra årsmötet.
Styrelsemötesarvode ingår i i au-arvodet. Föreslogs att sänka alla arvoden
med 20%. Föreslogs att endast ordinarie mötesdeltagare erhåller
mötesarvode om ersättaren inte fått i uppdrag att gå men följer med av eget
intresse.
6) Regionala rådet
Viktigt! Att i arbetsprogrammet lyfta fram de fasta skärgårdsborna mycket tydligt.
Att bevaka trafikfrågor.
Att lämna konkreta förslag för bättre trafik. Exempelvis ha bastider hela året som
utökas efter behov. Verka för tvärförbindelser. Se bil.
b) Ledamöter i rådet – Jan Olsén i exekutiva kommittén. 4 ordinarie ledamöter i
rådet: Erik Westerlundh, Jan Olsén, Gunilla Söderqvist och Per Frideen.
Ersättare: Barbro Nordstedt, Agneta Österman, Lars Olsson. Ersättare nummer 4
är vakant. Förslag till den vakanta platsen: Johan Boman, Björn Sjöblom och
Anna Lundin. Beslut tas på det extra årsmötet.
7) Remissvar
Remissvar på Skärgårdsstiftelsen Vision 2020 inlämnades -090227.
Nämdö och Östra Lagnö har även skickat in lokala remissvar.
Remissvar till Waxholmsbolaget angående fartdispens för WÅAB inlämnad.
8) SIKO-stugan

Beslutades att anta au:s förslag att bygga till en annonssida på www.siko.org.se
där hyresvärdar själva kan informera.
9) Kommande möten med SIKO-representanter närvarande.
Regionala rådet 2009 03 31
Amf 1:s skärgårdsråd. Erik Westerlundh deltar.
Trafikantföreningen 20090324. Anna Lundin och Jan-Evert Jäderlund deltar.
Naturvårdsverket, miljöfrågor 2009 0326. Per Frideen deltar.
10) Skärgårdsutvecklarna
Pia Södergren bedriver förankringsarbete i LEADER-frågan och kommer att göra
en sammanställning 14 dagar innan projektpengarna tar slut.
LEADER-UROSS – Susanne Ortman, projektledare tar emot projektförslag.
UROSS har styrelsesammanträde 2009 03 20.

SIKO – Per Frideen, Anna Lundin, Barbro Nordstedt och Björn Sjöblom - har
deltagit i SRF:s årsmöte. Barbro Nordstedt blev invald i SRF:s au trots att SIKO
utsett Johan Bohman för uppdraget. I SRF:s stadgar står att föreningarna utser
medlem till SRF:s styrelse.
SURF-(SkärgårdsUngdomarnas RiksFörbund) invaldes i SRF:s styrelse för att
främja ungdomsverksamheten.
11) Posten
Nämdö har skrivit 1-års avtal med posten och behåller ett postkontor ”light”
inklusive pakethantering.
Arholma har haft möte med posten. Diskussionen fortsätter med krav på en vettig
hantering.
Ljusterö ska ha en ”bunker” för dagskassor, betalningar, uttag o.s.v.
Posten är endast rådgivande varför det finns viss möjlighet att påverka.

12) Från bevakningsgrupper
Inget nytt.

13) Visionsarbetet på öarna
Inget nytt.
14) A) Bränsletransporter
Inga mackar läggs ner men alla stora bolag backar. Distribution av bränsle i
skärgården kommer att ske med bunkerbåt tillhörande Mikael Robell men priset
på bränslet blir dyrare. Länsstyrelsen vill ha med bränsle i fraktstödet. Uppdrag
till au: att i samarbete med Skärgårdsföretagarna göra en skrivelse till RTK.
b) Ungdomsarbetet
Lotten Hjelm deltar gärna i ungdomsarbetet.

c) Försvarets miljöprövning
Ny miljöprövning är på G. Underlag kommer.
d) Gröna öar
Nämdö, Runmarö och Tynningö är inte intresserade. Ornö diskuterar frågan i
OSIF. Lennart Andersson föreläser på OSIF:s årsmöte 2/4.

e) Sophanteringen
Nämdö har skickat sammanställning till Barbro Nordstedt.
Ornö har hämtning av grovsopor 2 ggr/år.
15) Nästa möte onsdagen den 15 april, kl 10. Extra årsmöte och styrelsemöte.
Kallelse kommer.
16) Mötet avslutas.

Eu

Berit Karlsson

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

Justeras
…………………………………………………………………………………………………
Datum
Erik Westerlundh, styrelseledamot

