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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte tisdag 7 januari 2020, 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 Uffe 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 –styrelseprotokoll nr 7 från 5 december lades för AU:s
del till handlingarna.

5. Remisser / uppföljning
•

Remiss gällande förslag på förvaltningsplan för skarv i Stockholms län –
Göran L har skickat in SIKO:s remissvar och bland annat hänvisat till att SIKO
tidigare har yttrat sig över Stockholms Läns Fiskarförbunds ansökningar för
att minska skarvpopulationen i Stockholms skärgård. Där uttalade SIKO en
klar uppfattning beträffande behovet av en minskning av skarvpopulationen
i Stockholms skärgård.

6. Projekt
•

Projekt Skärgårdsmentor
Uffe och Malin har besökt i stort sett samtliga kärnöar och nästa steg i projektet är att
ordna en workshop med representanter från kärnöarna. Förslag finns om workshop i
Stockholm lördag 25 januari (OBS efter mötet ändrat till 1 februari). Uffe jobbar vidare
med planeringen.
Vad gäller ekonomin har ett förskott på 76,000 kr utbetalts, men ytterligare utbetalningar
är i väntläge på Jordbruksverkets godkännande.
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•

Projekt Skärgårdsflytten
Projektet har sökt ”Skärgårdsmedel” hos Regionen, men handläggning pågår fortfarande.
Det är otillfredsställande att det inte finns möjlighet att komma igång med projektet p gr
a så lång handläggningstid. AU kommer att kontakta representanter på Regionen.

•

Projekt Manifestation Levande skärgård
I mitten på december betalades anslaget ut i sin helhet och det ekonomiska utfallet var
helt balanserat enligt budget.

7. Ekonomi Urban hade inför mötet skickat ut resultat- och balansräkning. Ansökan om
utbetalning av tidigare beviljat anslag för 2020 lämnades in alldeles innan jul.
Britt fick i uppdrag att ta med samtliga protokoll för möten efter 2019 års årsmöte, så att
Urban kan lämna med dessa i underlaget till revisorerna.
Britt och Nilla fick även i uppdrag att ta fram ett utkast till verksamhetsberättelse för 2019.

8. Information från ordförande
•

Exekutivkommittén Protokoll från senaste mötet är utskickat och nästa möte är den 5
mars.

•

Ansökan om medlemskap i SIKO Frågan om medlemskap för Möjaskärgårdens
Företagarförening kommer upp till beslut på årsmötet. I övrigt finns planer på kontakt
med Ingmarsö, Arholma och kanske fler öar för att efterhöra eventuellt intresse för
medlemskap i SIKO.

•

Stadgar En grupp (ordf., sekr., Bo T. och Göran) har i uppdrag att ta fram ett förslag till nya
stadgar – arbete pågår.

•

Årsmöte 2020 Urban rapporterade att Ornö Skärgårdshotell är bokat för SIKO årsmöte
den 15 – 16 februari 2020.
o Urban tar fram budgetförslag för 2020
o Nilla ansvarar för den traditionsenliga årsmötesfoldern.
o Britt och Nilla tar fram förslag till verksamhetsberättelse.
o Göran L har sedan tidigare i uppdrag att boka Jan Olsén.
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•

Nya arbetsformer i styrelsen
Det övergripande syftet med förnyelse av arbetsformer är att SIKO ska synas och höras
bättre.
Uffe föreslog bl a mer systematiska möten med medlemsföreningarna.
AU vill att styrelsen ska utse en ansvarig person för olika frågor / fokusområden. Om den
ansvariga personen vill ha en arbetsgrupp är det fritt fram, men det är en person som är
utsedd till att hålla samman arbetet.
Ett annat förslag är att öka trycket på att information från deltagande i olika möten
verkligen sprids – ett sätt är att koppla mötesersättningen på 500 kr till att rapportering
skett.
Vidare dialog kommer att ske på ett styrelsemöte efter årsmötet.

•

Fokusområden / Arbetsgrupper
FOKUSOMRÅDEN
Bostäder och näringsliv
Skärgårdsskolor
Kommunikationer
Samhällsservice
Miljö och energi
Se ovanstående punkt med förslag om en ansvarig person för olika frågor /
fokusområden.

9. På gång / avrapportering
•

SRF
o SRF valberedning – Björn S har nu skickat in SIKO:s nomineringar till
valberedningen. Information lämnas på kommande styrelsemöte.

•

Sjötrafiken
o Linjekarta - Trafikantföreningen tagit fram en linjekarta (jmfr
tunnelbanekartorna) över samtlig skärgårdstrafik. Kartan är publicerad
i tidningen Skärgården och finns att köpa hos Trafikantföreningen.
o Trafikförsämringar planeras i skärgårdstrafiken vad gäller Björkviks
brygga som inte skall återinföras efter reparationen och minskningar i
trafik på Långviks brygga på Möja. SIKO har protesterat bl a genom en
artikel i tidningen Skärgården.
o SIKO remissinstans – i samband med skriverier kopplat till punkten
ovan framförde Trafikförvaltningens kommunikatör att SIKO inte är
remissinstans gällande sjötrafikfrågor. Detta är i så fall en ändring och
vi behöver ha en diskussion med Trafikförvaltningen.
o Skärgårdens Trafikantförening håller årsmöte 9 januari och SIKO
kommer att visa filmerna från Skansen på detta möte.
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•

Regionala Skärgårdsrådet
o Nästa möte är den 6 februari kl 10 – 13.
o Uffe och Britt kommer att träffa Gustav Hemming och Tove Ellingsen den 10
januari för fortsatta diskussioner om effektivare arbetsformer och inriktning
för Regionala Skärgårdsrådet.

•

Rapportering från möten
o Den 13 december besökte WWF Möja för ett möte med SIKO och SRF. WWF
har under hösten startat en kampanj för att få Stockholms skärgård klassat
som världsarv och / eller biosfärområde. Vi oroar oss för kollisioner mellan
arbetet för en levande skärgård, utflyttning och tillväxt och ett eventuellt
beslut om världsarv och / eller biosfärområde.
Fler möten planeras, närmast en workshop den 30 januari. Uffe och Nilla
anmäler sig.

•

Postservice Bordlades.

•

Hemsidan
o www.levandeskärgård.se – Nilla rapporterade att ordningen på bilderna som
ligger på hemsidan nu ändrats i samråd mellan Göran L och Nilla.
o www.siko.org.se – Nilla och Urban fick beröm för väl genomförd städning av
sidan. Aktuell information kommer som alltid till hemsidan med rekordfart!

OBS! Länsstyrelsen gör nu en förstudie av sophanteringen i skärgården. En enkät riktad
till skärgårdsbor ska kartlägga hur avfallshanteringen fungerar på öarna – eller inte
fungerar. Länk till enkäten, som är öppen hela januari, finns på SIKO:s hemsida. Besvara
den gärna. Uffe har nyligen fått en påminnelse från Länsstyrelsen.
•

Ungdomsfrågor / Skolfrågor Bordlades.

•

Möten framöver

•

SIKO AU, 7 januari

•

Årsmöte Trafikantföreningen, 9 januari

•

Planeringsmöte Regionala Skärgårdsrådet, 10 januari kl. 11-12

•

SIKO styrelse, 14 januari, kl. 10 – 14

•

Workshop biosfärområde Stockholms skärgård, torsdag 30 januari kl 10-15

•

Årsmöte Nämdö Hembygdsförening, lördag 1 februari

•

Workshop project Skärgårdsmentor, 1 februari
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•

SIKO AU, 3 februari (fysiskt möte)

•

Intressentmöte för framtida hållbart fiske och vattenbruk,
SJV och HaV, 4 februari

•

Regionala Skärgårdsrådet, 6 februari

•

SKVVF styrelsemöte, 7 februari

•

Norrtälje skärgårdsråd, 13 februari

•

SIKO årsmöte, 15 - 16 februari, på Ornö

•

Exekutivkommittén Länsstyrelsen 5 mars

•

Trafikantföreningens Vårmöte, 17 mars

•

SKVVF styrelsemöte, 27 mars

•

SRF årsmöte, 27 – 29 mars (södra Bohuslän)

•

Skärgårdsstiftelsens styrelse, 31 mars

•

Trafikantföreningen styrelsemöte, 21 april

•

SKVVF förbundsstämma, 24 april

•

Regionala Skärgårdsrådet, 7 maj

•

Norrtälje skärgårdsråd, 14 maj

•

SKVVF kontaktombudsmöte, prel. datum 26 maj

•

Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni

•

Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 juni

•

Regionala Skärgårdsrådet, 3 september

•

Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september

•

Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september

•

SKVVF styrelsemöte, 2 oktober

•

Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober

•

Regionala Skärgårdsrådet, 5 november

•

Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november

•

Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november

•

SKVVF styrelsemöte, 27 november

•

Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december

•

Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december
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10. Övriga frågor Uffe berättade att SIKO nämnts i ett utskick till Norrtälje kommuns samtliga
politiker rörande Björkö kyrkby (SIKO stöttar planerna). Positivt att vi syns och hörs!
11. Mötet avslutades.

Britt Fogelström

Justeras Urban Gunnarsson

