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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte tisdag 8 januari 2019, skype 
 
 

  

 Närvarande:  Ulf Westerberg, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening 

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening 

 
1. Mötets öppnande Ulf öppnade mötet och hälsade välkommen.  

 
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Urban utsågs att justera dagens 

minnesanteckningar. 
 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 
 

4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från styrelsemöte nr 7 den 4 
december 2018 lades till handlingarna. 

 
5. Remisser / uppföljning 

 Stavsnäs vinterhamn Uffe har deltagit på ett bra möte med representanter från Värmdö 
kommun och Värmdö hamnar, gällande detaljplan för Stavsnäs vinterhamn. Inriktningen är 
att hålla detaljplanen så allmän som möjligt, så att flexibilitet finns för framtiden.  

 
6. Projekt  

 Förstudie Skärgårdsmentor, ansökan om LEADER medel SIKO:s ansökan har bifallits av 
LEADER:s LAG grupp. Slutgiltigt beslut tas av Jordbruksverket och besked om detta förväntas 
i mars / april.  

 
7. Ekonomi Urban redogjorde för resultat- och balansräkning, resultat år 2018 är  

213 kr.  
 
500.000kr kommer nu att rekvireras från Landstinget av SIKO:s redan beviljade anslag.  
AU beslutade föreslå styrelsen att SIKO årsmöte föreläggs förslag till höjning av medlemsavgifterna 
med 11% - det motsvarar den höjning SIKO fått av anslaget från Landstinget. 
 
Uffe bifogar resultat- och balansräkning med kallelsen till kommande styrelsemöte. 

 
8. Information från ordförande  

 Exekutivkommittén Uffe rapporterade från senaste mötet den 19 december – ett bra möte 
och anteckningar delges styrelsen samt läggs även på SIKO:s hemsida. En nyhet är att 
representanter från samtliga skärgårdskommuner bjuds in till Exekutivkommittén.  
 
Nordiska skärgårdssamarbetets bostadsutställning (information om denna har tidigare 
lämnats i Regionala Skärgårdsrådet) hade visats för Exekutivkommittén. Uffe har bokat 
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utställningen, som turnerar runt både i Sverige, Åland och Finland, till Möjahallen under 
kommande vår. Förhoppningsvis kan ett SIKO / arbetsgruppsmöte genomföras i Möjahallen i 
samband med detta. 
 
Vidare informerade Uffe att Länsstyrelsen avsatt pengar för Replipunktslyftet. 

 

 Ansökan om medlemskap i SIKO Bordlades, inga nya ansökningar. 

 Ingmarsö som tidigare visat intresse för medlemskap, avvaktar. 

 Ornöborna, har varit vilande under 2018 

 Sandhamn, har ännu inte betalat medlemsavgift för 2018 (Göran L har sedan 
tidigare uppdrag att ta kontakt). 

 Antal medlemsföreningar är 15. 
 

 SIKO:s prioriteringar 2019 Uffe framförde tankar om hur SIKO:s arbete bäst kan utvecklas, 
vilka frågor som skall prioriteras och hur vi bäst ska signalera framtidstro. Uffe återkommer 
med en presentation på styrelsemötet. 
 
Vad gäller arbetsgrupperna kan arbetet ses på två nivåer – SIKO:s verksamhetsområde 
(Stockholms skärgård) och kust- och skärgård nationellt, dvs frågor som lyfts till SRF. 
 
Fokusområdena enligt vår presentation till nya hemsidan är: 

o Tillväxt och boende 
o Skärgårdsskolor 
o Kommunikationer 
o Samhällsservice 
o Miljö och energi 
 

Under 2019 har vi sedan tidigare redan prioriterat: 

o Projekt Skärgårdsmentor 
o Ny hemsida 
o Jubileumsaktiviteter (som i ett led i att marknadsföra SIKO) 
o Arbetsgrupperna (hitta bra arbetsformer för utvecklingsarbete) 
 

 Arbetsgrupperna se ovan 
 

 SIKO 2025 se ovan  
 

 Mötesdagar  

o Trafikförvaltningen, möte med Trafikantföreningen / SIKO 9 januari 
 
o Trafikantföreningens årsmöte 10 januari 
 
o SIKO styrelsemöte 16 januari kl. 14 - 17, Hartwickska huset 
 
o Trafikantföreningen styrelsemöte 16 januari 
 
o Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 17 januari 
 
o SRF:s Blåljusgrupp träff MSB Sandö i Härnösand 18–20 januari 2019 INSTÄLLD 

(kommer att ske senare i år) 
 



SIKO Arbetsutskott, möte nr 1 år 2019 
Sid 3 av 4 

o Bredbandsforum i Göteborg, 29 januari 
 
o Norrtälje Skärgårdsråd, 6 februari 
 
o Värmdö Skärgårdsråd, 7 februari 
 
o Regionalt Skärgårdsråd, 14 februari 
 
o SIKO årsmöte 15 – 16 februari 2019 
 
o Ö för Ö Landsort, 19 - 20 februari 
 
o Paketservicemöte Länsstyrelsen, 22 februari 
 
o Trafikantföreningens Vårvintermöte, 12 mars 
 
o Förbundsstämma SRF 15-17 mars? 
 
o Förbundsstämma SKVVF 29 april 
 
o Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 20 maj 
 
o Skärgårdsbåtens Dag, 12 juni 
 
o Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 18 juni 
 
o SIKO jubileum, skärgårdsresa, 19 september 
 
o BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 
 
o Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 15 november 
 
o Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

Uffe tar fram datumförslag till SIKO möten 2019 
 

9. På gång / avrapportering 

 SRF Uffe har ordnat ett kommande möte med Gustav Hemming och representanter från 
Bohusläns skärgårdsråd.  
SIKO:s nomineringar till SRF:s styrelse är inskickade av Uffe och Björn S. 

 

 Sjötrafiken Britt rapporterade att vintertrafiken på Lilla Gräskö försämrats när nya båten 
Yxlan sattes i trafik. Yxlan angör inte Lilla Gräskö, vilket de båtar som tidigare trafikerat 
gjorde. I samarbete med Blidö Frötuna skärgårdsförening och Waxholmsbolaget planeras ett 
möte inom kort. 

 

 Regionala Skärgårdsrådet Nästa möte är den 14 februari. AU enades om att anmäla 
följande frågor: 

o Uppföljning av bredbandsutbyggnaden i skärgården är önskvärd 

o Informera att LEADER Stockholmsbygd beviljat medel till projekt Skärgårdsmentor 

o Efterfråga information om förnyelse av Waxholmsbolagets egna fartygsflotta 
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 Postservice Svartsö och Sandhamn har anmält intresse att delta i de nya rutinerna för 
paketdistribution (Sandhamn dock ej under sommarsäsong på grund av utrymmesbrist). 

 

 Hemsidan Göran L presenterade förslag till ny hemsida på förra styrelsemötet. Uffe fick i 
uppdrag att i samband med kallelsen påminna styrelsen om att inkomma med eventuella 
synpunkter.  

 

 Ungdomsfrågor / Skolfrågor Bordlägges.  
 

10.  Årsmöte / Jubileum 50 år Jubileet den 19 september kommer att diskuteras och planeras efter 
årsmötet i februari. Beträffande årsmötet överenskom AU: 

 Inbjudan skall skickas till tidigare ordföranden samt till Bengt Almkvist 
 

 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Uppdrogs åt Britt att ta fram utkast.  
 

 SIKO jubileet på årsmötet Tiden kl 15 -17 på fredagen 15 februari kommer i lättsamma 
former att ägnas åt dels en tillbakablick på gångna år dels ett försök att blicka in i framtiden. 
Urban har kontakt med Anne F och Brita G om ”tillbakablicken” och Britt arbetar med 
”framåtblicken”.  

 
11. Övriga frågor 

o Stormen Alfrida Uffe berättade att Tomas Norberg, Länsstyrelsen, tagit kontakt för att följa 
upp om Lst kunde bidra på något sätt för att hantera sviterna efter stormen. Uppskattad 
kontakt!  

o Skärgårdsstiftelsen, Britt och Göran L har i uppdrag att skriva till Skärgårdsstiftelsen och 
framföra att SIKO vill ha ordinarie plats i styrelsen.  

 

12. Mötet avslutades.  
   
 

Britt Fogelström    
 
   
 

Justeras Urban Gunnarsson 


