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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte tisdag 28 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, Nilla utsågs att justera dagens 
minnesanteckningar. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från styrelsemöte nr 1 den 16 januari 
2019 lades till handlingarna. 

5. Remisser / uppföljning Inga nya remisser hade inkommit 

6. Projekt  

 Förstudie Skärgårdsmentor, ansökan om LEADER medel SIKO:s ansökan har bifallits av 
LEADER:s LAG grupp. Jordbruksverket fattar det slutgiltiga beslutet och besked kan dröja till 
april. 
SIKO styrelse har beslutat att projektet ändå kan påbörja arbetet med att ta fram en färdplan för 
projektet. Takkostnad är satt till 30 000 kr. 
Uffe har haft kontakt med projektledaren Malin Wallner, så snart är vårt projekt ”på rull”!  

7. Ekonomi Urban rapporterade att rekvirerade 500 000 kr inkommit på kontot. Vidare har Urban haft 
kontakt med revisorn inför årsmötet. 

8. Information från ordförande  

 Exekutivkommittén En förfrågan har kommit från Tomas Norberg gällande avfallshantering i 
skärgården. Detta mot bakgrund av att en utredning skall göras gällande läget i samtliga 
skärgårdskommuner. AU konstaterade att det råder stora variationer i avfallshanteringen 
mellan olika kommuner och öar. Information hämtas bäst från kommunernas ansvariga för 
avfallshantering. Vidare behöver källsorteringen utvecklas. Uffe och Britt fick i uppdrag att 
svara Tomas N. 

 Ansökan om medlemskap i SIKO Bordlades, inga nya ansökningar. 

 Arbetsgrupperna Bordlades. 

 SIKO 2025 Ett presentationsmaterial (delvis samma som nya hemsidan) håller genom Göran 
L:s försorg på att tas fram. AU diskuterade de olika dokument som nu är aktuella 
och vikten av att dokumenten ”går i takt”, dvs att budskapen är konsistenta i 
följande dokument och på hemsidan: 
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 Verksamhetsberättelse – färdigställd efter inkomna synpunkter 

 Verksamhetsplan – färdigställd efter inkomna synpunkter 

 Årsmötesfolder – en uppfräschad variant med utgångspunkt från tidigare mall 
(ansvarig Nilla) 

 ”SIKO siar” – en kortare presentation avsedd att visas i samband med 
framtidsdiskussioner på årsmötet. Ansvarig är Britt. 

 Hemsida (extern) – bra jobb gjort av Göran L, styrelsen har lämnat sina synpunkter 
och nu fritt fram att sjösätta snarast 

 SIKO 2025 (till del nya ”Skärgårdskunskap”) – ett presentationsmaterial att 
använda för att informera om SIKO, t ex vid den ”Eriksgata” till 
skärgårdskommunerna som planeras. AU uppskattar om Göran L tar ansvar för att 
färdigställa denna presentation efter årsmötet (så att hänsyn kan tas till 
diskussioner och synpunkter från årsmötet). 

 Mötesdagar  

Bredbandsforum i Göteborg, 29 januari 

Info-möte projektet Trehundraårsminnet av rysshärjningarna, 30 januari 

Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF styrelsemöte, 1 februari 

Nämdö Hembygdsförening årsmöte, 2 februari 

Norrtälje Skärgårdsråd, 6 februari. OBS! Nytt datum: 13/2 

Värmdö Skärgårdsråd, 7 februari 

Bredbandsmöte, uppföljning med byalag, 7 februari 

Norrtälje Skärgårdsråd, 13 februari 

INSTÄLLT och framflyttat i tid Regionalt Skärgårdsråd, 14 februari 

Bohusläns Skärgårdsråd möte med Gustav Hemming, 14 februari 

SIKO årsmöte 15 - 16 februari 2019 

Ö för Ö Landsort, 19 - 20 februari 

Paketservicemöte Länsstyrelsen, 22 februari 

Runmarö Intresseförening årsmöte, 3 mars 

Region Stockholm ”kick-off”, 7 mars (personlig inbjudan till SIKO:s ordförande) 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 12 mars 

Trafikantföreningens Vårvintermöte, 12 mars 

INSTÄLLT och framflyttat i tid Förbundsstämma SRF 15 - 17 mars 

SKVVF styrelsemöte, 22 mars 

”Baltic Breakfast” (frukostseminarium om strandskydd) 10 april 

Förbundsstämma SKVVF 29 april 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 20 maj 

SKVVF Kontaktombudsträff, preliminärt datum 27 maj 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 5 juni 

Skärgårdsbåtens Dag, 12 juni 
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Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 18 juni 

Skärgårdsting Nynäshamn, 31 augusti 

SIKO jubileum, skärgårdsresa, 19 september 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 oktober 

BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 15 november 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 december 

9. På gång / avrapportering 

 SRF Nilla har blivit tillfrågad att skriva en artikel till kommande ”Vi skärgårdsbor” om 
stormen Alfridas härjningar i Stockholms skärgård. Artikeln skall fokusera på reservkraft till 
mobilmasterna. Bra foton efterfrågas samt input från bofasta i den mest drabbade delen av 
skärgården (norra). 

 

 Sjötrafiken Britt rapporterade att Waxholmsbolaget lovat återkomma med tidpunkt 
gällande möte om vintertrafiken på Lilla Gräskö, som försämrats när nya båten Yxlan sattes i 
trafik.  

 

 Regionala Skärgårdsrådet Christina Larsson har tillskrivit SIKO (Uffe) och ställt frågan om 
SIKO kan acceptera färre representanter i Regionala Skärgårdsrådet. Detta som ett led i en 
ambition att minska antalet representanter generellt. AU enades om att vi vill ha kvar våra 
fyra platser, men kan avstå från personligt utsedda ersättare. Uffe återkopplar till Christina. 

 Postservice Inget nytt att rapportera (se föregående styrelseprotokoll). 
 

 Hemsidan AU (Britt) meddelar Göran L att det nu är fritt fram att publicera hemsidan. Se i 
övrigt punkt 8 i detta protokoll, ”SIKO 2025”. 

 

 Ungdomsfrågor / Skolfrågor Nuvarande väderlek med ”ibland is – ibland öppet vatten” 
ställer till det för skolskjutsverksamheten både för barn och personal. 

 
10.  Årsmöte / Jubileum 50 år Jubileet den 19 september kommer att diskuteras och planeras efter 

årsmötet i februari. Beträffande årsmötet överenskom AU: 

 Urban har greppet på den praktiska konferensplaneringen. 

 Nilla och Urban ser till att Årsmötesfolder sammanställs och trycks. 

 Inbjudan skickas utöver till SIKO:s medlemmar även till: 

 Gustav Hemming 

 Christina Larsson och Rebecka Berlin, Region Stockholm 

 Tomas Norberg, Länsstyrelsen 

 Tidigare ordföranden och hedersmedlemmar (Brita G, Pia S, Sune F, Anne F (långvarig 
sekreterare), Gunnar Skoglund samt till Bengt Almkvist.  

Uppdrogs åt Britt att utforma mailinbjudan till ovan nämnda, Uffe skickar ut. 
 

 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”.  
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11. Övriga frågor 

o Nilla informerade att Frida Eik Kvarnström från SKVVF tagit kontakt och framfört 
önskemål om besök och möte med SIKO i vår på plats i skärgården. 

o Uffe informerade om mailväxling med WSP-konsult. 

o AU har noterat artikeln med foto på styrelsen i Tidningen Skärgården, där Lasse 
Söderman efter senaste styrelsemötet intervjuade Uffe. Bra! 

 

12. Mötet avslutades.  
   
 

Britt Fogelström    
 
   
 

Justeras Nilla Söderqvist 


