SIKO-sammanträde 090830
Närvarande:
Per Frideen
Johan Bohman
Gunilla Söderqvist
Berit Karlsson
Björn Sjöblom
Urban Gunnarsson
Jan-Evert Jäderlund
Arne Griphult

Ornö Intresseförening (ordförande)
Tynningö Ramsö byalag
Nämdö Hembygdsförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna skärgårdsförening
Blidö-Frötuna, kassör (adj)
Föreningen Rindöborna
Östra Lagnö Byalag

Ej närvarande:
Agneta Österman/AU/sekreterare
Anna Lundin
Mellanskärgårdens Intresseförening
Erik Westerlundh
Arholma Skärgårdsförening
Jan Olsén
Runmarö Intresseförening
Elisabeth Sederlin
Björkö-Arholma
Per Eriksson
Arholma Skärgårdsförening
Mikael Karlsson
Utö Kontakt och Intresseförening
Caroline Wedberg
Sandhamnsområdets Intresseförening
1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs ordinarie ordförande Per Frideen.
3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Berit Karlsson.
4 Val av justerare
Att tillsammans med ordförande justera protokollet väljs Johan Boman.
5 Dagordning
Dagordningen godkänns.
6 Föregående protokoll
Efter genomgång läggs protokollet till handlingarna.

7 Ekonomi
Bilaga utdelad
Kassör Urban Gunnarsson redovisar föreningens ekonomi.
Årsmötet: Ornö spelmän underhöll betalades kontant med 2 000 kronor, övriga
kostnader betalades mot faktura.
Beräknad totalkostnad för år 2009 är 436 968 kronor.
Ornö, Utö, Sandhamn och Arholma har inte betalat årsavgift för år 2009.
Rapporten godkänns.
8 Remissvar
Remissvar till Landstingets Skärgårdspolitiska program är avgiven.
I svaret påpekar SIKO att verksamheten i första hand ska ta vara på de bofastas
intressen och i andra hand besökarnas. Påpekas också att vissa områden inte tål fler
besökare. Remissvaret finns att läsa på www.siko.org.se
Remiss gällande Hastighetsbegränsning – Marö är avgiven. SIKO påpekar där
nödvändigheten av att se över fler områden .
Remiss angående Vattenfrågan – SIKO beslutar avstå från att svara.
9 Aktuella interna rapporter
Möte valberedningen/AU
Internt har framförts missnöje över organisationens sätt att arbeta. AU och
valberedning sammankallades i ett extra möte för att diskutera frågan.
Från AU deltog Per Frideen, Jan Olsén och Agneta Österman.
Johan Bohman hade anmält förhinder.
Från Valberedningen deltog Rose-Marie Lundin och Berit Karlsson.
Jonas Linell hade anmält förhinder.
Följande fastslogs att läggas fram för styrelsen:
För bättre resultat ska SIKO inrikta sig på ett begränsat antal frågor åt gången, driva
frågorna mer aktivt och synligt i medier.
Aktuella fokusfrågor är bostäder, skolfrågor och kommunikationer.
Inkommande remisser diskuteras snarast och styrelsen avgör till vilka SIKO ska
besvara.
Ekonomiredovisning minst en gång i kvartalet. Samtliga i styrelsen har ansvar för
organisationens ekonomi liksom för det övriga styrelsearbetet.
Beslut tagna i styrelsen gäller.
Beslutas kalla till en studiedag med hela styrelsen den 19/9, 2009.
10 Externa möten – rapporter
Grundsund – Johan Boman skickar över rapport per mail.
Naturvårdsverket.
Ett landsomfattande projekt pågår där man vill hitta ett sätt att i samverkan förvalta
värdefulla naturområden i skärgården för framtiden. Ett av piIotprojekten omfattar
St. Nassa, Gillöga och Sv. Högarna.i Stockholms skärgård. SIKO är genom Per
Frideen representerat i styrgruppen för detta regionala projekt.
Minnesanteckningar från styrgruppens första möte bifogas detta protokoll.

Skärgårdspolitiskt program – RTK
RTK benämns nu Regionplanekontoret. Det Skärgårdspolitiska programmet
färdigställs i höst och läggs därefter fram i landstingsfullmäktige för beslut.

Skärgårdsråd, Exekutivkommitté,
Anteckningar sänds per mail.
Skärgårdsdagen i Nynäshamn
Skärgårdstinget diskuterade i år frågan: Går det att leva i skärgården? VA-frågor,
infrastruktur, strandskydd m.m
SIKO deltog genom ordförande Per Frideen i Skärgårdstingets paneldebatt
tillsammans med politiker samt företrädare för Fastighetsverket och Länsstyrelsen.
RUFS – skrivning av remissvar pågår. Slutdatum 24 oktober.
11 – 12 SIKO – Höstarbete – kärnfrågor
Bostäder – Föreslås att SIKO gör en uppdaterad saklig information om: vem vill bo?,
var vill de bo?, Hur vill de bo? Ta fram fakta.
Hur arbeta konkret? Vad vill vi?
Bostäder – Mål: Folk som bor och försörjer sig i skärgården.
Kommunikationer – tvärförbindelser
Skolskjutsar för förskole/grundskolebarn med samarbete över kommungränserna. I
Österåker fungerar detta system.
Barn/ungdom/skola/förskola – hur ser situationen ut idag?
LT har gjort djupintervjuer med högstadieelever från skärgården. Där framkom att
mötesplatser och kommunikationer är viktigast.
13 Regionala rådet/Exekutivkommittén
Regionala rådet har möte den 18 september. Kort rapport från Exekutiva kommitténs
möte den 10 augusti är utskickad av Janne Olsén.
14 SIKO:s höstmöte/Regionala rådets möte i VAXHOLM på Vaxholms kastell
SIKO har höstmöte den 18 november, kl 10 – 12 varefter det är gemensam lunch
med Regionala Rådet. och övriga deltagare
Kl 13 startar Regionala rådet ett kort sammanträde som följs av
öppet möte där SIKO deltar i debattpanel och öppna diskussioner.
Höstmötets frågor och underlag
De kärnfrågor som bör behandlas är
• Bostäder för fastboende
• Skola och förskola
• Kommunikationer (tvär-)
Ämnena är väl kända och behandlade ett flertal gånger. För att höstmötet inte bara
skall bli en (plågsam ) upprepning av tidigare diskussioner, krävs att frågorna
”avancerar”. De kan de göra om diskussionerna föregås av konkreta
underlag/presentationer som visar hur frågorna hanterats de senaste åren och gärna
då visa på goda och dåliga exempel.

För att genomföra detta diskuterades och beslutades :
Janne Olsén färdigställer påbörjad sammanställning över bostadsprojekt i
skärgården. Denna får utgöra grund för presentation och fortsatt diskussion.
Gunilla Söderqvist tar in uppgifter från föreningarna om hur utvecklingen varit/är vad
avser skola och förskola i de olika kommunerna och sammanställer detta. Goda och
dåliga exempel borde kunna lyftas fram.
Kommunikationsgruppen tar in uppgifter om Waxholmsbolagets uppdrag/ändamål
och reflekterar över hur detta bör ändras för att ge bättre förutsättningar för
fastboende.
På ett övergripande plan måste vi få acceptans hos politiker, myndigheter och
allmänhet för att en levande skärgård förutsätter en ökande fastboende befolkning
och att detta skall återspeglas i hur frågor om bostäder, skola och kommunikationer
hanteras.
15 Kommande externa möten med SIKO-representation
UROSS den 21 september
SRF den 6 – 7 november.
Regionala rådet den 18 november.
16 Komplettering av kalendarium
Beslutas: Styrelsemöte och därefter diskussioner runt styrelsens arbete/rutiner.
Plats: Tullhuset, Dalarö. Tid: 19 september. Start kl 12,00 med enkel lunch.
Lördagsmötet 21 oktober på Dalarö flyttas till vardag i Stockholm.
17 Ungdomsarbetet
Tynningö startar i höst upp en ungdomsverksamhet.
Barbro Nordstedt arbetar med Köpmanholms ungdomsgård.
Nämdö arbetar med förberedelser för någon form av ungdomsverksamhet.
OSIF, Ornö, har startat dialog med öns ungdomar.
SIKO kan hjälpa ungdomar att söka LEADER-pengar, inspirera ungdomar att
engagera sig.
18 Visionsarbetet
Ornö har ett arbete som pågår. De har nytt framtidsmöte den 6 september . På
agendan: Hur gör vi för att nå det tillväxtmål (600 bofasta) som beslutades vid första
mötet hösten 2008?
19 UROSS
Underlag för ansökan till UROSS augusti 2009 – läs utskickat per mail.
Bakgrund. Kunskapen om SIKO, organisationens roll och verksamhet, är mycket
varierande.
Det finns i dag behov av tydlig, enhetlig och lättillgänglig information om SIKO.
SIKO söker nu pengar till att framställa information.
Ansökan omfattar: 50 000 kronor (ex moms???).
Beslutas att ordförande och sekreterare tillsammans bemyndigas söka medel
för SIKO-information i olika format.
20 SIKO – trafikgrupp
Trafikgrupp bestående av Arne Griphult, Anna Lundin och J-E Jäderlund är bildad.

Nästa möte
Tid: Lördagen den 19 september, kl 12,00.
Plats: Tullhuset, Dalarö
Start med lunch.
Vi ser fram emot ett möte där alla medlemsföreningar är representerade
och att var och en står för sina synpunkter.

Eu
Berit Karlsson

Justeras
Datum

Per Frideen, ordförande

Justeras
Datum

Johan Boman, styrelseledamot

