Protokoll - styrelsemöte 2008-09-14
på Wikströms Fisk, Möja
Närvarande:
Urban Gunnarsson
Per Frideen
Jan-Evert Jäderlund
Lars Godberg
Arne Griphult
Agneta Österman
Berit Karlsson
Barbro Nordstedt

Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Ornö Skärgårds Intresseförening
Föreningen Rindöborna
Föreninen Rindöborna
Östra Lagnö Byalag
Mellanskärgårdens Intresseförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna Skärgårdsförening

1)

Ordföranden förklarade mötet öppnat

2)

Till justerare valdes Urban Gunnarsson samt ordföranden

3)

Kallelsen godkändes

4)

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

5)

Föregående befanns justerat och klart och lades till handlingarna.

6)

Ekonomisk rapport – kassören rapporterar att en förening ännu inte betalat
medlemsavgift. Kontakt har tagits och avgiften kommer att betalas inom de närmaste
dagarna.
Slutrapporteringen av Leader är inlämnad. Några kommuner hann inte betala sin
medfinansiering inom angiven tid varför bidraget kommer att räknas ner enligt samtal
med Länsstyrelsen. Beslutsunderlag med detaljer har ännu inte kommit SIKO tillhanda.

7)

Föreningsrapporter – på grund av tidsbrist togs endast några angelägna frågor upp
under denna punkt:
a) Barbro Nordstedt rapporterar om kommande förändringar av skolsystemet. Elever
ska ”förberedas” för inträde i högre klasser på ett annat sätt än tidigare. Detta kan
påverka ö-skolorna. Frågan måste bevakas av lokalföreningarna.
b) Agneta Österman rapporterar att Mellanskärgårdens Intresseförening kommer att
föreslå flyttad busshållplats vid Åsättra replipunkt. Konstateras att i övrigt är
replipunkten mycket välfungerande och kan framhållas som gott exempel vid
planering av andra replipunkter.

8)

Summering av höstmötet – trots teknikproblem och att Bengt Almkvist från SRF och Jan
Olsén som föredragande i SIKO inte kunde delta ansågs mötet i huvudsak lyckat.
Mycket positivt att såväl skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson som
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styrelseordförande i Skärgårdsstiftelsen, Raymond Svensson gjort sig stora besvär för
att hinna delta trots ett annat möte tidigare på dagen.
Vissa förbättringsförslag diskuterades och därefter beslöts att sekreteraren
sammanställer dessa i ett speciellt utvärderingsdokument som ska ligga till grund för
planeringen av nästa års höstmöte. Styrelsen ombeds skicka synpunkter och
förbättringsförslag till sekreteraren snarast.
a) Tingskommitten noterar att inte alla föreningar bidragit med lotterivinster varför
beslutat bötesbelopp om 500 kr ska begäras in från Runmarö Intresseförening,
Nämdö Hembygdsförening, Utö Kontakt och Intresseförening, Arholma
Skärgårdsförening, Björkö-Arholma Skärgårdsförening och Tynningö Ramsö byalag.
9)

Leader – ett gemensamt område för skärgården och Roslagen är under bildande.
Nominering av ledamöter till LAG-grupp ska lämnas in senast 15 sept. Efter diskussion
beslutas att nominera Per Frideen och Agneta Österman. Barbro Nordstedt tar kontakt
med valberedningen och meddelar detta.
a) Inbjudan till Leadermöte i Berga den 18 sept har inkommit. Ordföranden deltar.
b) Den 25 sept bildas LAG i Norrtälje. Då väljs styrelse, antas stadgar m.m. Viktigt att vi
får bra representation då.

10) Slutrapporten för skärgårdsutvecklarna är nästan klar. Styrgruppsmöte hålls 16 sept då
man ska besluta om fortsatt verksamhet. Ordföranden har gjort ett förslag som
styrgruppen ska ta ställning till. Partnerskapet hanterar frågan vid möte den 14 oktober
och slutligt förslag kommer att presenteras vid interkommunala skärgårdsrådet den 23
oktober. SIKO:s styrelse diskuterar och beslutar i frågan vid kommande styrelsemöte.
11) Kort rapport från AU:s möte med Gustav Andersson. Konstateras att mötena är bra och
dialogen öppen.
12) Post, växel –och dagskassor –Dialogen fortsätter. Det finns ett önskemål att inte agera
för mycket just nu, utan avvakta bankernas reaktion.
13) Bränslefrågan - Punkten bordlägges till nästa möte.
14) RTK/Rufs 2010: Uppdras åt sekreteraren att formulera förslag på remissvar. Alla bör
läsa underlaget och bidra med kommenterar om detta inte redan är gjort.
a) En förfrågan till projektledaren gällande möjligheten att anordna ett dialogmöte med
skärgårdsfrågor har mottagits positivt. Ordföranden tar kontakt och gör ett förslag på
hur sådant möte skulle kunna se ut.
15) Övriga frågor
a) Vindkraft – uppdras åt Barbro Nordstedt att be Skärgårdsutvecklarna föreslå lämplig
anläggning för studiebesök.
b) Djurö byalag avstår från medlemskap i SIKO. Uppdras åt ordföranden att formulera
ett kort brev till dem med önskan om gott samarbete.
c) Skärgårdarnas Riksförbund har uppdragit åt SIKO att inventera skärgårdsföretag i
föreningens verksamhetsområde. Efter diskussion beslutas att fråga om Företagarna
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Skärgården kan göra denna inventering mot ett bidrag på 5 000 kr. Barbro Nordstedt
kontaktar Företagarna Skärgårdens sekreterare, Ann-Gret Andersson för att diskutera
detta. Syftet med arbetet är att upprätta en företagarkatalog för alla Sveriges
skärgårdar.
d) Jan-Evert Jäderlund föreslår att samtliga ledamöter ska ha kontaktinformation på
SIKO:s webbsida. Efter diskussion beslutas att varje ledamot ska lämna sitt tillstånd
först. (Samtliga närvarande på mötet lämnar omedelbart sitt tillstånd.)
e) Inför förra årets hemsidekurs bokade och bekostade SIKO webbhotell för samtliga
anmälda föreningar. Abonnemangen löper ut under november. Beslutas att
sekreteraren kontaktar webbhotellet och ber dem skicka ut betalningsunderlag för
kommande år till varje enskild förening så de enkelt kan avgöra om de vill fortsätta
eller inte.
f) Vi har fått kommentarer gällande behov av en "informationsturné" på de större öarna

för att ytterligare sprida vad SIKO är och vad vi gör. Styrelsen finner förslaget bra.
Beslutas att vi tar upp det till diskussion på kommande styrelsemöte.
16) Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid pennan

Agneta Österman

Justeras

Urban Gunnarsson

Per Frideen
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