Protokoll - styrelsemöte 2008-10-14
på Piperska Muren
Närvarande:
Jan-Evert Jäderlund
Barbro Nordstedt
Jan Olsén
Gunilla Söderqvist
Arne Griphult
Per Eriksson
Berit Karlsson
Per Frideen
Agneta Österman
Urban Gunnarsson
Pia Södergren
Jonas Linell
Anne Forslund
Caroline Wedberg

1.
2.
3.
4.

Föreningen Rindöborna
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Runmarö Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Östra Lagnö Byalag
Arholma Skärgårdsförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Ornö Intresseförening (ordförande)
Mellanskärgårdens Intresseförening (sekreterare)
Blidö Frötuna Skärgårdsförening (kassör)
Skärgårdsutvecklare (Harö)
Skärgårdsutvecklare (Arholma)
Hedersledamot (Runmarö)
Sandhamnsborna tillgänglig per telefon

Mötet förklarades öppnat
Till justerare för dagens protokoll valdes Arne Griphult
Föreslagen dagordning godkändes efter tillägg under punkt 12 Övriga frågor
Föregående protokoll befanns justerat och kunde utan anmärkningar läggas till
handlingarna

5. Ekonomi – kassören redogör för läget. Ny rekvisition har gjorts från landstinget.
Beslutas enligt AU:s förslag att samtliga styrelseledamöter har rätt till
mötesersättning och reseersättning även vid vanliga styrelsemöten.
• Informeras om att SIKO inte kommer att stå för fortsatta kostnader för
webbhotell för de föreningar som deltog i 2007 års hemsideutbildning.
Abonnemangsuppgifterna kommer fortsättningsvis att skickas direkt till
respektive förening.
• Informeras om att sökta bidrag för förprojektering av Skärgårdsleader blivit
22 477 kr lägre än beräknat på grund av att tre kommuner ej hunnit betala sin
medfinansiering i tid.
6. Aktuellt
• Visionsarbetet på öarna går vidare. Jan Olsén har haft kontakt med
kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet ang intresse för
livsvillkoren i stockholms skärgård. Lämnar vi tydligt formulerade projektidéer
finns stora möjligheter att vi kan få hjälp med utredningar, rapporter etc
utförda av studenter.
• Beslutas att föreningarna tar fram förslag till projekt till nästa styrelsemöte.
• Skärgårdarnas Riksförbund vill ha hjälp med inventering av skärgårdsföretag,
det ska framgå vilken bransch och vem som är kontaktperson. Inventeringen
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bör om möjligt vara klar till november då SRF har möte. Föreningarna
uppmanas göra detta lokalt med hjälp av www.allabolag.se, Öservicekatalogen och lokalkännedom. Beslutas att underlag ska skickas till
Barbro Nordstedt i digital form senast den 3 november.
SIKO har 10 000 kronor att fördela mellan den föreningar som redovisar
underlag. För inaktiva föreningar gäller att annan, frivillig förening kan
inventera området ifråga och då erhåller ersättning även för det.
7. Höstmötet – en del kommentarer har inkommit gällande arrangemangen.
Beslutas att sekreteraren mailar ut en lista på de synpunkter som inkommit.
8. Leader – Pia Södergren rapporterar om arbetet med bildande av Leaderområde
för Roslagen och Skärgården. Den 25 sept bildades föreningen Utveckla Roslagen
och Stockholms skärgård vid ett möte i Norrtälje. Interimslaggrupp tillsattes enligt
följande:
• Ordförande: Karin Broström
offentlig sektor:
• Östhammars kommun: Anna-Lena Söderblom (ersättare vakant)
• Norrtälje kommun: Anders Olander, ersättare Peter Häggberg
• Österåkers kommun: Göran Oscarsson, ersättare Christina Funhammar
• Vaxholms kommun: vakant
• Värmdö kommun: Lars Fladvad, ersättare Monica Pettersson
• Haninge kommun: Rune Andersson, ersättare Tommy Lundin
• Nynäshamns kommun: vakant
ideell sektor:
• Axel Forslund, Värmdö, ideell sektor, under 25 år
• Lasse Lindell, Naturskyddsföreningen Östhammar
• Karin Broström, Hushållningssällskapet, Norrtälje
• Barbro Nordstedt, SIKO, Norrtälje
• Lotta Johansson, Länsbygderådet i Stockholms län, Värmdö
Clas Forsgren, Studieförbundet Vuxenskolan, Norrtälje
• Anders Jansson, Fiskarförbundet i Stockholms län, Haninge
privat sektor:
• Gustav Wallbom, LRF Värmdö (under 25 år)
• Lena Lindström Freija Företagarförening, Norrtälje
• Bridget Wedberg, Coompanion Roslagen, Norrtälje
• Yvonne Skanlert Werner, Österåkers skärgårdsråd, Österåker
• Sune Fogelström, Möja Företagarförening, Värmdö
• vakant
Beslutas att försöka få jämnare fördelning över geografiska området när permanent LAG
ska väljas i april. Detta kan ske genom att medlemmar i våra lokalföreningar även blir
medlemmar i Leaderföreningen. Sekreteraren ordnar att anmälningsblanketten sprids på
lämpligt sätt.
9. Skärgårdsutvecklarna – framtiden.
Efter diskussion beslutas följande:
• Resursen är viktig för utvecklingen i skärgården och skall fortsätta och
utvecklas. Hittills har skärgårdsutvecklarna drivits som tidsbundet projekt,
målet är att funktionen ska bli permanent. Detta kan ske genom att t ex knyta
den till det regionala skärgårdsråd som är under bildande.
• SIKO:s roll är fortsatt viktig. SIKO skall vid eventuell ny huvudman
tillförsäkras betydande inflytande när det gäller Skärgårdsutvecklarnas
framtida mål och verksamhet.
• Företagarna Skärgården ska inbjudas till samarbete i
skärgårdsutvecklarfrågan.
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•

Sekreteraren formulerar utifrån den diskussion som förts ett förslag för SUframtid som skickas ut till styrelsen för avstämning inför interkommunala
skärgårdsrådet den 23 oktober då beslut om framtiden ska tas.

10.
Tillsättning av ”bevakningsgrupper” för aktuella frågor. Efter diskussion
beslutas att AU sammanställer en lista över sådana frågor till nästa styrelsemöte
för vidare beredning av förslaget.
11.
RTK: Rufs 2010 – Arbete med remissvaret pågår. Få synpunkter har
inkommit. Dialog med ansvariga på RTK behövs innan skrivelsen färdigställs. Möte
bokat den 4 november kl 13-16 på RTK. Beslutas att ordförande gör förslag till
agenda inför detta möte. Remissvar ska skickas till RTK senast 28/11.
12.
•
•

•

Övriga frågor
Vindkraft – efter diskussion beslutas att detta inte ska vara en SIKO-fråga.
Lokala föreningar får hantera detta utifrån varje områdes förutsättningar.
SIKO-stugan och framtiden för detta projekt ska lyftas upp till diskussion i
styrelsen. Styrelsen är enig om att den bör finnas kvar. Beslut måste tas på
hur och av vem den ska skötas efter årsskiftet när Pia Södergren slutar som
skärgårdsutvecklare. Beslutas att frågan tas upp på nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte bokas till den 18 november kl 10-15 – 14.00. Plats och
agenda meddelas senare.

13.

Näste möte – bokas den 18/11. Plats och dagordning meddelas senare

14.

Mötet avslutas

Vid protokollet

Agneta Österman

Justeras

Arne Griphult

Per Frideen
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