Protokoll - styrelsemöte 2008-08-12
på Skärgårdsstiftelsens kansli
Närvarande:
Urban Gunnarsson
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Albert Mattsson
Nämdö Hembygdsförening
Per Frideen
Ornö Skärgårds Intresseförening
Jan-Evert Jäderlund
Föreningen Rindöborna
Arne Griphult
Östra Lagnö Byalag
Agneta Österman
Mellanskärgårdens Intresseförening
Johan Bohman
Tynningö Ramsö Byalag
Berit Karlsson
Södra Skärgårdens Intresseförening
Jonas Linell
Skärgårdsutvecklare
Jan Olsén Runmarö Intresseförening
Barbro Nordstedt
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Anna Lundin
Mellanskärgårdens Intresseförening

1)

Ordföranden förklarade mötet öppnat

2)

Till justerare valdes Albert Mattsson samt ordföranden

3)

Kallelsen godkändes

4)

Föreslagen dagordning godkändes efter tillägg av punkten ”godkännande av
dagordning” samt anmälan av några ”övriga frågor”

5)

Föregående protokoll genomgicks i korthet. Inga kommentarer. Protokollet befanns
justerat och klart och lades till handlingarna.

6)

Ekonomisk rapport – kassören rapporterar att landstinget redan betalat ut 200 000 kr,
ytterligare 200 000 kommer sista augusti samt återstående 50 000 av beviljade medel
utbetalas i slutet av verksamhetsåret.
Mötesdeltagarna informeras om rätten att erhålla mötesarvode för en (1) delegat per
styrelsemöte under förutsättning att underlag lämnas till kassören i slutet av
verksamhetsåret.
Tre föreningar har inte betalat medlemsavgift och uppmanas att omgående göra detta.
Kassören presenterar nytt budgetförslag baserat på beviljade medel. Förslaget
godkänns och bifogas protokollet.

7)

Föreningsrapporter – samtliga föreningar lämnar kort, muntlig rapport och uppmanas
lämna skriftlig rapport till sekreteraren för publicering på hemsidan.

8)

Höstmötet: Efter diskussion beslutas följande:

Sid 1

a) Inriktning: Stötta bildandet av det regionala skärgårdsrådet. Visa tydligt
ställningstagande och aktivt deltagande i planeringen av den nya organisatonens
arbetssätt och struktur.
b) Rubrik: SOS – samordna och samverka
c) Program; Mötet startar kl 12.00 av ordförande Per Frideen med presentation av
deltagare m.m. Därefter inleder Jan Olsén med att berätta hur skärgårdsfrågor
hanterats och beslutats hittills och hur viktigt det är att SIKO bidragit till bildandet av
det nya, regionala skärgårdsrådet.
Bengt Almqvist från Skärgårdarnas Riksförbund presenterar vitböckerna i serien
”Skärgård för Framtid”.
Därefter grupparbete kring respektive kärnfråga med syfte att konkretisera hur ämnet
ska hanteras i den nya beslutsordningen.
Mötet avrundas med presentation och sammanfattning av resultatet.
Kl 17.00 avslutas mötet
19.00 serveras middag på Wikströms Fisk för de som stannar kvar
d) Gäster: personlig inbjudan till politiker och beslutsfattare görs av ordföranden.
Samtliga föreningar kan och bör lämna förslag på lämpliga beslutsfattare i respektive
kommun.
e) Arrangemang: Mötet äger rum på Möja Dansbana enligt tidigare beslut.
Båt anländer 11.15 till Bergs brygga. 11.30 ska det finnas enkel fika på Dansbanan.
f) Tingskommitten/Berit Karlsson tar emot anmälningar och noterar behov av
övernattning och båtskjuts. Sista anmälningsdatum blir 3 september.
g) Barbro Nordstedt sammanställer annonsen som ska vara tidningen tillhanda senast
15 augusti.
h) Sekreteraren beställer diskussionsunderlag/vitböcker från Skärgårdarnas
Riksförbund.
i)
9)

Varje förening uppmanas att ta med sig en vinst till det traditionella lotteriet. I det fall
vinstbidrag saknas får föreningen böta 500 kr.

Leader – ordföranden rapporterar mycket kort att arbetet pågår för fullt.

10) Skärgårdsutvecklarna har inlett arbetet med slutrapportering
11) Regionala skärgårdsrådet och SIKO:s roll i detta bordlägges. Frågan kommer att
penetreras under höstmötet.
12) Post, växel –och dagskassor – har varit stora problem på vissa ställen. Frågan
diskuteras vidare. Kjell Eriksson som är högste ansvarige på Länsstyrelsen är väl insatt i
problemet. Underlag från öarna behövs om exakt vilka behov som föreligger. Dialogen
fortsätter med PTS och Länsstyrelsen för att om möjligt få till stånd en
tilläggsupphandling eller kompletterande lösning.
13) Bränslefrågan igen. Medlemsföreningarna uppmanas lyfta frågan i kommunala
skärgårdsråden så behovet sammankopplas även med replipunkter och behov av
bränsleförsörjning för nyttotrafik, räddningstjänst m.m.
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14) RTK/Rufs 2010: Diskuteras pga tidsbrist mycket kort ett kommande remissvar från
SIKO. Föreningarna uppmanas gå igenom RUFS och lägga fram synpunkter och
kommentarer till kommande styrelsemöte. Noteras redan nu frågetecken kring följande
ämnen:
a) Brygghiearki – Barbro Nordstedt kollar upp detta närmare. Bör knytas ihop med
replipunkter.
b) Definition av kärnöar – antal bofasta, affär och skola nämns som grundkrav för att
definieras som kärnö. Vad är rimligt?
15) Övriga frågor (hanteras kort eftersom mötestiden överskridits)
a) SIKO bör bilda sig en uppfattning om vindkraft i skärgården. Faktainsamling och
studiebesök behövs. Ämnet återupptas på nästa styrelsemöte.
b) Trafikgruppen: Anna Lundin berättar om behovet av en trafikgrupp som består av
representanter från hela skärgården för att diskutera ”framtidens trafik” på
övergripande nivå. Ämnet återupptas på nästa styrelsemöte.
c) SRF Ungdom – Barbro Nordstedt informerar om inbjudan till skärgårdsungdomar 1830 år. Deltagarna uppmanas att sprida informationen snabbt i respektive område.
SIKO får skicka två deltagare från Stockholms skärgårdsområde.
d) Jan Olsén informerar kort om Lådna Lårn och möten med försvarsdepartementet med
flera. Detta ämne drivs fortsättningsvis av Mellanskärgårdens Intresseförening som
rapporterar till SIKO enligt önskemål och behov.
16) Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid pennan

Agneta Österman

Justeras

Albert Mattsson

Per Frideen
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