Protokoll - styrelsemöte 2008-05-26 i Landstingshuset
Närvarande:
Urban Gunnarsson
Albert Mattsson
Per Frideen
Jan-Evert Jäderlund
Arne Griphult
Agneta Österman
Erik Westerlund
Johan Bohman
Berit Karlsson
Jonas Linell

Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Nämdö Hembygdsförening
Ornö Skärgårds Intresseförening
Föreningen Rindöborna (fr pt 5)
Östra Lagnö Byalag
Mellanskärgårdens Intresseförening
Arholma Skärgårdsförening
Tynningö Ramsö Byalag
Södra Skärgårdens Intresseförening
Skärgårdsutvecklare

August Boj och John Österman från Djurö Byalag deltog t o m punkt 4 med
medlemsansökan och information om föreningens arbete på Djurö

1. Ordförande Per Frideen förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen och gästerna
välkomna.
2. Till justerare för dagens protokoll valdes Johan Bohman och Berit Karlsson. Johan
reserverade sig, måste avvika kl 12.15.
3. Kallelsen till styrelsemötet godkändes.
4. Medlemsansökan - August Boj och John Österman delar ut informationsmaterial från
Djurö Byalag samt berättar om föreningens verksamhet och målsättning.
Föreningen söker medlemskap i SIKO för att stärka sin skärgårdsprofil. Efter presentationen konstaterar styrelsen att Djurö Byalag är en stark och aktiv förening som har
mycket gemensamt med SIKO. Albert Mattsson påtalar en skrivning i byalagets
stadgar gällande rösträtt och kravet på att endast bofasta medlemmar ska ha sådan.
Djurö Byalag har en konstruktion där endast bofasta har rösträtt vad gäller föreningens
arbete, däremot har alla medlemmar rösträtt när det gäller vissa aktiviteter i
föreningens verksamhetsområde. SIKO ska som medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
följa förbundets krav på sina medlemsföreningar att endast bofasta (mantalsskrivna)
ska ha rösträtt. Efter diskussion konstateras att en mindre ändring av Djurö Byalags
stadgar där ordet ”rösträtt” byts ut mot ”yttranderätt” eller ”förslagsrätt” kan föreslås
som alternativ för att föreningen ska kunna bli fullvärdig medlem i SIKO. Går ej detta,
kan SIKO erbjuda Djurö Byalag ett samverkansavtal.Styrelsen konstaterar att det vore
en styrka för SIKO att få med Djurö Byalag. Beslutas att sekreteraren formulerar en
skrivelse med dessa alternativ och förslag, och efter avstämning med ordföranden
skickar den till Djurö Byalag.

5. Föregående protokoll befanns justerat och lades till handlingarna utan kommentarer.
Sekreteraren redogör för korrigering av närvarolistan från detkonstituerande
sammanträdet den 2 mars. Korrigeringen är genomförd men ännu inte underskriven av
justeringsmännen.
6. Ekonomi – bilaga delades ut.
Kassör Urban Gunnarsson redovisade kortfattat den ekonomiska ställningen.
Landstinget har ännu inte meddelat om SIKO kommer att få sökta bidrag för 2008 års
verksamhet. Besked väntas under våren.
7. Rapporter
a. Dagskassor/post – Jonas Linell rapporterar att Kjell Eriksson på Länsstyrelsen
ska tillskriva PTS i ärendet. SIKO har lämnat uppgifter om att ca 200
skärgårdsföretag nyttjar kassaservice i sin verksamhet. Styrelsen beslutar att
ännu en tid avvakta Kjell Erikssons brev.
b. Bränslefrågan – Jonas Linell informerar att det var delvis felaktiga uppgifter
om uppsägning av mackar p g a miljöskäl som cirkulerade tidigare och att läget
inte är så besvärligt som befarats.
Entreprenörer med Statoil-mackar har nu gått ihop för att bilda egna
arbetsformer För dem liksom för andra sjömackar finns i dag märkesobundna
leverantörer/distributörer att vända sig till.
Lokala skärgårdsråden – Beslutas att minnesanteckningar från respektive
kommuns lokala skärgårdsråd ska sändas till sekreteraren som lägger in dem
på SIKO:s hemsida.
c. Regionalt skärgårdsråd – Ordföranden redogör för arbetet med det nya
samarbetsorganet, Handslaget som skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson
m fl presenterade på det senaste Interkommunala skärgårdsrådet.
SIKO måste vara med i processen redan nu i utformningen av Handslaget för
att få en bra och kraftfull representation i detta råd.
Det är också viktigt att få bred politisk förankring så inte allt faller vid
eventuellt majoritetsbyte i framtiden. Arbetsutskottet bör ha ett möte med
Gustav Andersson i denna fråga. Beslutas att ordföranden kontaktar Gustav A
så snart som möjligt för att boka dag och tid.
Leader – Ordföranden rapporterar att Bengt Almqvist, SRF, nu tillsammans
med Skärgårdsutvecklare Pia Södergren arbetar för att ta fram ett förslag till
Leaderområde.
Slutredovisning av projekt Skärgårdsleader har ej kunnat göras eftersom SIKO
ännu inte fått landstingsbidraget för 2008. (Utan verifikationer på från SIKO
gjorda utbetalningar kan inte projektpengar rekvireras.)
Förlängning är sökt till 31 augusti men besked har ännu inte erhållits.
d. Utveckling på öarna –Varje förening tar fram relevanta fakta för sitt område i
den omfattning man finner rimlig. Ordföranden förtydligar att det inte är någon
akademisk avhandling som efterfrågas. Viktigast är att få fakta och konkreta
tal att bygga vidare på.
e. Sjöhistoriska museet/försvarets mark/projekt – vid senaste mötet på
Länsstyrelsen framfördes förslag att Mellanskärgårdens Intresseförening ska
stå som projektägare i stället för SIKO. Detta med anledning av att SIKO

redan har flera projektansökningar hos Landstinget och det faktum att MSIF
tog upp ärendet med Lådna Lårn som utgjorde starten på projektidén. Styrelsen
beslutar att MSIF ska stå som projektägare.
8. Skärgårdsutvecklare efter 2008 – Pia Södergren ägnar sig nu enbart åt Leader men
avslutar sina pågående SU-projekt.
Jonas Linell fortsätter som tidigare. Ordföranden ska göra en skrivning med förslag på
framtida inriktning som sedan styrgruppen har att ta beslut om.
Kommunerna avser att finansiera fortsatt verksamhet.
9. Ungdomar i skärgårdsråden – Ungdomars delaktighet är viktig och har varit på tal i
samband med BUS-projektet. Föreslås att försöka få med ungdomar i respektive
kommuners skärgårdsråd.
Beslutas att var och en tar med sig detta till kommande skärgårdsråd och då begär att
ta upp frågan om ungdomsrepresentation i råden.
10. Trafikgrupp – Punkten bordlägges då föredragande (Anna Lundin) fått förhinder.
11. Frågor till Skärgårdsstiftelsen – styrelsen vill få veta vad som konkret planeras i
olika skärgårdsområden, planer för stiftelsens framtida verksamhet och handlingsplan.
AU tar med sig frågan till mötet med Berndt Festin.
12. Övriga frågor
a. Höstmötet: Beslutas till 13-14 september. Plats Möja. Möte på dansbanan och
middag på Wikströms fisk. Övernattning finns för dem som önskar.
Tingskommittén ställer frågan angående sponsring av middag.
Styrelsen delegerar till arbetsutskottet att besluta om storlek av sponsring.
Tema för höstmötet blir i huvudsak det som nämns under punkt 7f –
utvecklingen i skärgården. AU tar fram förslag på agenda.
Som vanligt sätter SIKO in båttransporter från olika skärgårdsområden.
Annonsering sker (2 ggr) i tidningen Skärgården.
b. Avtackning Bo Hansson: länsöverdirektör och ordförande i skärgårdsrådet,
går i pension. Avtackning sker den 13 juni i Tessinska palatset. SIKO avtackar
med en blomma. En liten grupp från SIKO deltar i avtackningen.
c. Bostäder: Hur kan SIKO påverka i bostadsbyggarfrågan? Och utflyttningsfrågan? På Ornö har man provat att maila bostadserbjudanden till personer som
står på kö i SIKO-stugan men inte en enda har svarat. Varför? SIKO måste
marknadsföra skärgårdsboendet mer. SIKO måste också fortsätta att söka
möjlig finansiering för byggnation.
d. Vindkraftverk: Detta är på gång på flera håll. Mindre och lokala
vindkraftverk men också planerade stora vindkraftsparker planeras. På Ljusterö
planeras 23 st 150 m höga master. Många protesterar. Informationsmöte hålls
31 maj. SIKO deltar för att få en uppfattning om läget. Ordföranden föreslår ett
studiebesök någonstans där vindkraftanläggning finns.

e. Styrelsemöten: Tiden räcker inte till för alla ärenden. Beslut tas att kommande
möten ska bli längre än två timmar.
f. Östra Lagnö Byalag – föreningen har haft årsmöte. Till ordförande efter Arne
Griphult valdes Ylwa Pousette-Sjöström. Arne Griphult valdes till vice
ordförande och kommer att närvara vid SIKO:s möten tills vidare.
13. Nästa möte- bestäms till den 12 augusti kl 10-14 med avbrott för lunch. Plats och
övriga detaljer skickas ut i sedvanlig ordning.
14. Ordföranden förklarar mötet avslutat

Agneta Österman, sekr

Justeras
………………………………………………………………………………………………
Datum
Per Frideen, ordförande

Justeras
………………………………………………………………………………………………
Datum
Johan Bohman, styrelseledamot (pt 1-11)

Justeras
…………………………………………………………………………………………………
Datum
Berit Karlsson, styrelseledamot (pt 1 – 14)

