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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte måndag 23 september 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 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 5 från 28 augusti lades för AU:s 

del till handlingarna. 

5. Remisser / uppföljning Bordlades. 

6. Projekt  

• Projekt Skärgårdsmentor 

o Uffe rapporterade att Malin är igång med kontakter på kärnöarna. 

o Under oktober kommer Malin och Uffe att besöka öarna och ta reda på vilka som 

har intresse att delta i fortsatta aktiviteter. 

o En artikel kommer i tidningen Skärgården torsdag 26 september. 

• Projekt Skärgårdsflytten 

o Syftar till att inventera intresse för att flytta till skärgården. 

o Metoden är bland annat hemsida med formulär där man har möjlighet att anmäla 

sitt intresse. 

o Göran L är föreslagen projektledare i samarbete med Malin och Uffe. 

o Avsikten är att söka Skärgårdsmedel för finansiering. 

7. Ekonomi Urban redogjorde för det ekonomiska läget – i stort inga förändringar efter förra 

styrelsemötet, då även resultat- och balansräkning delgavs styrelsen. 

Urban arbetar med uppföljning av kostnaderna för 19 september Manifestationen, uppdrogs 

åt Britt att skicka beslutet om Skärgårdsmedel till Urban. 

Gällande projekt Skärgårdsmentor, bör beslut om att söka medel för fortsättning (efter 

förstudien) tas i januari. 
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8. Information från ordförande  

• Exekutivkommittén Bordlades (Nästa möte är den 17 oktober.)  

• Ansökan om medlemskap i SIKO Monica Pettersson från Möjaskärgårdens 

Företagarförening kommer att medverka på nästa styrelsemöte och presentera 

föreningen. 

AU föreslår att SIKO ”uppvaktar” Ingmarsö Byalag för att se om det finns intresse för 

medlemskap i SIKO. 

o Stadgar Uffe har tagit fram ett förslag till ändring i SIKO:s stadgar. I nuvarande lydelse är 

det årsmötet som fattar beslut om medlemskap, vilket innebär att det kan ta väldigt lång 

tid från det att en förening visar intresse tills beslut om medlemskap kan tas. 

Förslag till ny lydelse är: 

Anslutning sker efter beredning och beslut i SIKO:s styrelse. 

AU var positiva och frågan kommer upp på kommande styrelsemöte. 

• Fokusområden / Arbetsgrupper 

AU föreslår att tid avsätts under årsmötesdagarna för fortsatt arbete i arbetsgrupperna. 

Bostäder och näringsliv arbetsgrupp Tillväxt, företagande och boende 

Skärgårdsskolor arbetsgrupp Skolgruppen 

Kommunikationer arbetsgrupp Sjötrafik arbetsgrupp Bredband 

Samhällsservice arbetsgrupp Bilbesiktning arbetsgrupp Blåljus 

Miljö och energi arbetsgrupp SOL-EL 

• Mötesdagar 

➢ Amfibieregementets skärgårdsråd, Berga, 24 september kl. 18 – Bo T 

➢ SRF arbetsgruppsmöte, Besöksnäring, 25–26/9 - Nilla 

➢ SIKO styrelse, 1 oktober, kl. 14 – 17 på Kvarnholmen (Göran ordnar lokal) Monica 

Pettersson, ordf i Möjaskärgårdens Företagarförening, som sökt medlemskap i 

SIKO, deltar. 

➢ Landsbygdskonferens i Södertälje (Region Stockholm, RUFS), 4 oktober,  

se 10. Övriga frågor!  

➢ Nationell bredbandskonferens, Byanätsforum/Lst., 10 oktober kl. 16.30 – 20.00 

(Göran L deltar) https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/ 

➢ Värmdö skärgårdsråd, 10 oktober 

➢ SKVVF kontaktombudsmöte, MKV för vatten, 11 oktober 

➢ Landsbygdskonferens, 15 okt i Sthlm (SKL och Tillväxtverket). 

➢ Landsbygdsnätverket / SRF ”Skärgårdskonferensen”, 16 – 18 oktober 

➢ Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 oktober 

➢ BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 

https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/
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➢ SIKO AU, 12 november 

➢ Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 15 november 

➢ SKVVF, 15 november, styrelsemöte 

➢ Blidö-Frötuna Skärgårdsförening, årsmöte 20 november 

➢ Regionala Skärgårdsrådet, 21 november 

➢ SIKO styrelse, 5 december, kl. 10 – 14 

➢ Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

➢ Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 december 

Möten 2020 

• SIKO AU, 7 januari 

• Årsmöte Trafikantföreningen, 9 januari 

• SIKO styrelse, 21 januari, kl 10 - 14 

• SIKO AU, 3 februari (fysiskt möte) 

• Regionala Skärgårdsrådet, 6 februari 

• SIKO årsmöte, 15 - 16 februari 

• SRF årsmöte, 27 – 29 mars (södra Bohuslän) 

• Regionala Skärgårdsrådet, 7 maj 

• Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

• Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

9. På gång / avrapportering 

• SRF  
o SRF representantskapsmöte på Ven 20 – 22 september Uffe berättade om 

ett bra och intressant möte. Precis som för SIKO finns krav att visa konkreta 
resultat för att kunna räkna med fortsatt finansiering. För SRF innebär detta 
behov av ett förändringsarbete och ökad extern orientering. SIKO 
presenterade bland annat manifestationen Levande Skärgård som lanserades 
på BSSC, Skansen den 19 september. 

• Sjötrafiken  

o SRF:s Färjegrupp har utökats med inriktning på ”vita färjor” (bl a trafiken till 
Hven, Åstol och i Stockholms skärgård). Sten Åke från Hven, Magne från Åstol 
och Britt kommer att träffas för erfarenhetsutbyte. 

o Trafikförvaltningens upphandlingar Område D1 (Husarö, Ingmarsö, Boda 

mm) kvarstår och är nu aktuellt att upphandla. 

 

• Regionala Skärgårdsrådet  
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o Senaste möte var den19 september – information skickas separat när 
minnesanteckningar kommer. 

o Uffe kommer att kontakta Gustav H för att ordna en tid, då Jan-Erik från SRF 
får träffa Gustav.  

o ”Bazaren” är Sveriges största mässa för utbildning, rekrytering och starta 

eget. Här möts arbetsgivare och arbetssökande, utbildningsanordnare och 

studieintresserade, starta eget-rådgivare och personer som vill starta och 

driva företag. Mer än 10 000 personer i olika åldrar och av många 

nationaliteter brukar besöka Bazaren i hopp om en ny inriktning på sina liv. 

SIKO kommer att ha kontakt med Bazaren för att se om det kan vara aktuellt 

att medverka. 

• Postservice Bordlades. 

• Hemsidan www.levandeskärgård.se – några tekniska justeringar behöver göras 

(Göran). I övrigt har sidan mottagits positivt och kommer att vara förebild, när SRF 

förnyar sin hemsida. 

• Ungdomsfrågor / Skolfrågor Norrtälje kommun planerar att lägga ned förskolan på 

Björkö. SIKO har blivit kontaktade av berörda och AU vill att SIKO agerar. Förslagsvis 

ett brev i likhet med det som skickades till Värmdö kommun (Göran L?).  

Uffe återkopplar till Johanna Freund Franzén på Björkö. 

• Konferens / Jubileum 19 september En lyckad Manifestation!! Fortsatt arbete (möte 

med kommunerna mm) diskuteras och planeras på kommande styrelsemöte. 

Filmerna kommer vara intressanta och efterfrågade i många sammanhang – 

grundprincipen är att vi gärna visar och gör en presentation, men vi släpper inte 

filmerna utan medverkan av SIKO. 

10. Övriga frågor 

➢ Det är många konferenser på gång under hösten och det är positivt om vi från SIKO 
medverkar. Särskilt har Regionen uppmanat oss att delta i Landsbygdskonferens i 
Södertälje (Region Stockholm, RUFS), 4 oktober 
https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/Kalender-Regional-
utveckling/2019/10/region-stockholms-landsbygdskonferens/ 
Anmäl er gärna till denna konferens (med cc till Uffe!).  
 

11. Mötet avslutades.  
   

 
Britt Fogelström    

 
   

Justeras Urban Gunnarsson 

http://www.levandeskärgård.se/
https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/Kalender-Regional-utveckling/2019/10/region-stockholms-landsbygdskonferens/
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