Protokoll styrelsemöte 2008-03-31 på Länsstyrelsen
Närvarande:
Björn Sjöblom
Albert Matttsson
Per Fridéen
Mikael Karlsson
Jan-Evert Jäderlund
Arne Griphult
Agneta Österman
Erik Westerlund
Urban Gunnarsson
Jan Olsén
Pia Södergren
Jonas Linell

1.
2.
3.
4.

Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Nämdö Hembygdsförening
Ornö Intresseförening
Utö Kontakt och Intresseförening (fr pt 6).
Föreningen Rindöborna (fr pt 5)
Östra Lagnö Byalag
Mellanskärgårdens Intresseförening
Arholma Skärgårdsförening
Kassör
Runmarö Intresseförening (till pt 10)
Skärgårdsuvecklare
Skärgårdsutvecklare

Mötet förklarades öppnat av nyvalde ordföranden Per Frideen
Till justerare för dagens protokoll valdes Erik Westerlund
Kallelsen till styrelsemötet godkändes
I samband med genomgången av föregående protokoll konstaterades att närvarolistan
på det konstituerande protokollet inte stämde. Sekreteraren får i uppdrag att
kontrollera, korrigera och sända ut för ny justering. Övriga protokoll godkändes och
lades till handlingarna.
5. Ekonomi – Urban Gunnarsson gick kortfattat igenom ekonomin och budget för
kommande verksamhetsår. Efter diskussion beslutades att mötesarvode och
reseersättning i fortsättningen ska betalas ut även vid vanliga styrelsemöten. Förslag
på redovisningsmallar för olika ändamål visas på plats. Beslutas att mallarna ska
skickas ut via e-post och provköras för att senare göras tillgängliga via webbsidan.
Redovisning görs lämpligen ca 2 ggr/år varav den sista förläggs före årsbokslut.
6. Utvecklingsmål för öarna – Ordföranden har en begäran att alla föreningar ska göra
en ordentlig inventering av befolkningsunderlaget idag på respektive ö/ö-område samt
formulera en vision om hur det ska vara om t ex 10 år och lämna förslag på hur man
ska nå dit. Det hela handlar om att utrycka realistiska mål som också ska kunna
uppfyllas med hänsyn till processtiden hos myndigheter mm. Ju bättre vi utför detta
arbete, desto starkare argument och krav kan vi sen lägga fram till kommunerna,
landsting och LÄnsstyrelse. Efter diskussion beslutas att sekreteraren gör ett enkelt
frågeunderlag som varje förening ska använda som underlag i arbetet.
7. SIKO-möten – Ordföranden vill att SIKO står som värd för ett möte dit politiker och
tjänstemän ska bjudas in. Faktaunderlag enligt föregående punkt kan ligga till grund
för planeringen. Deltagarna ska ”ha gjort läxan” och syfte ska vara gemensamma
beslut på plats. Konstateras att detta upplägg stämmer väl med den skärgårdsgrupp
som Gustav Andersson (skärgårdslandstingsråd) arbetar med och som kommer att
presenteras på interkommunala skärgårdsrådet den 10 april. Föreslås att budgetera
medel för förberedande möte så processen inleds. Beslut tas att detta arbete får bli

årets utbildningsinsats och det belopp som tidigare år gått till kurs/utbildning används
till detta förberedelsearbete.
8. Ungdomsverksamhet – kassören meddelar att 10 000 kr är avsatt i budgeten för
ungdomsarbete. Främst ska vi bevaka fortsättning av BUS-projektet, men vid behov
ska vi kunna ordna egna ungdomsaktiviteter.
9. Ansökan till landstinget – efter genomgång av budgetförslag och ett förslag till
verksamhetsplan beslutas att kassören och sekreteraren efter vissa ändringar gör klart
ansökan och lämnar in snarast.
10. Leader – SIKO har sökt och fått förlängning av förprojekteringen. Slutrapport ska
lämnas 20080531. Tillsammans med rapporten ska en egen utvecklingsstrategi
lämnas. Denna strategi kan återanvändas och efter komplettering användas vid förnyad
förprojektering eller ev. kommande ansökan om Leader.
11. Skärgårdsutvecklarna – Arbetsutskottet har haft möte med styrgruppen (se bilaga).
Verksamhetsberättelse från SU kommer att skickas ut till styrelsen inom kort.
12. Medlemsansökan från Djurö Byalag – handlingarna har sänts ut i förväg. Efter
diskussion beslutas att sekreteraren ska bjuda in dem till nästa styrelsemöte.
13. Övriga frågor
a. Sjöhistoriska museet – sekreteraren redogör kort för pågående projektansökan
gällande försvarets mark och en inventering av vilka områden som kan vara till
samhällsnytta i skärgården. Resultatet ska presenteras på ett ”Skärgårdsforum”
till hösten. Styrelsen uppmanas att komma med tips på vem som kan utföra
inventeringen om projektansökan beviljas.
b. Tillsättning av trafikgrupp – Anna Lundin har lämnat förslag på hur SIKO
skulle kunna samla och driva frågor om båttrafiken. Jan-Evert Jäderlund
redogör för arbetet i Trafikantföreningen och anser det viktigt att SIKO bildar
en motvikt till den ”innerstadsgrupp” som finns där idag. Styrelsen är positiv
till förslaget. Beslutas att be Anna presentera sin idé närmare vid nästa
styrelsemöte.
14. Nästa möte hålls den 26 maj – tid och plats meddelas senare
15. Ordföranden förklar mötet avslutat

Agneta Österman, sekr

Justeras

Erik Westerlund

Per Frideen, ordf

