Protokoll - styrelsemöte 2008-11-18
I Landstingshuset/Södertörnssalen

Närvarande:
Jan-Evert Jäderlund
Barbro Nordstedt
Jan Olsén
Johan Bohman
Gunilla Söderqvist
Arne Griphult
Berit Karlsson
Per Frideen
Agneta Österman
Caroline Wedberg
Anna Lundin
Erik Westerlundh

1)
2)
3)
4)

Föreningen Rindöborna
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Runmarö Intresseförening
Tynningö Ramsö byalag
Nämdö Hembygdsförening
Östra Lagnö Byalag
Södra Skärgårdens Intresseförening
Ornö Intresseförening (ordförande)
Mellanskärgårdens Intresseförening (sekreterare)
Sandhamnsområdets Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Arholma Skärgårdsförening

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

5)

Ekonomi –
a) kassören är frånvarande men har lämnat en enkel sammanställning. Till nästa
styrelsemöte önskas fler detaljer samt avstämning mot budget. Informeras om
att samtliga styrelseledamöter har rätt till mötesersättning (500 kr per möte) och
reseersättning (f.n. 18 kr/mil resp 22kr/sjömil) även vid vanliga styrelsemöten.
Beloppen gäller enligt tidigare beslut fr o m 1 januari 2008.
Uppmanas samtliga styrelseledamöter att lämna in sina rekvisitioner till kassören
snarast.
b) Arholma Skärgårdsförening lyfter frågan om utmätt ”böter” på grund av utebliven
lotterivinst till höstmötet. Föreningens ordförande tar ansvaret för att ha missat
informationen om krav på lotterivinst, men konstaterar att beloppet är
betungande för en så liten förening som deras. Även medlemsavgiften till SIKO
blir oproportionellt hög för små föreningar. Efter diskussion beslutas att frågan
bör utredas ytterligare och AU gör ett nytt förslag till nästa styrelsemöte. De
föreningar som fått böter avvaktar nytt beslut före ev. betalning.

6)

Leader- Barbro Nordstedt (som ingår i Leadergruppens arbetsutskott) redogör för
utvecklingen. Man håller för närvarande på att intervjua sökande till tjänsten som
verksamhetsledare. Norrtälje är kraftigt representerat på flera sätt, förankringen i
södra kommunerna måste förbättras avsevärt. Skärgårdsutvecklare Pia Södergren
arbetar med detta. Det första årsmötet i Leaderföreningen kommer att hållas i april,
datum ej fastställt. Viktigt att vi är med och röstar fram en bra styrelse.
Medlemsansökan delas ut. Ett medlemskap = en röst.
Beslutas att Barbro tar med sig frågan om fysisk närvaro krävs vid årsmötet för att
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kunna utöva sin rösträtt, samt meddelar SIKO-styrelsen snarast vad som kommer
att gälla.
7)

Regionala rådet ”gnisslar”. Kommunerna känner inte full delaktighet i processen.
Speciellt oppositionen har synpunkter på upplägget. Detta måste få ta tid, och det
måste förankras ordentligt.
Beslutas att vi själva förankrar hos respektive KSO samt oppositionsledare i
samband med möten och Skärgårdsråd.
Beslutas att vi måste styra upp interkommunala skärgårdsrådet så det inte tappar
styrfart i väntan på regionala rådet.
Beslutas att AU kontaktar nye länsöverdirektören Stig Orustfjord för ett möte då
Länsstyrelsens skärgårdsråd ställts in två gånger redan. Föreslås också att
Skärgårdsutvecklarna skulle kunna bidra till förankringsarbetet och planeringen inför
bildandet av det regionala rådet. Detta förslag är helt beroende av vilka beslut som
tas om eventuell fortsättning av SU-projektet.

8)

Postservicefrågan har nu hög prioritet på alla öar. Erik Westerlund rapporterar att
Arholma riskerar stora problem då posten hänger ihop med affären och båda
verksamheterna hotas. Föreningen ska träffa landshövdingen för att diskutera detta,
och tar samtidigt med sig information om liknande problem på andra ställen. ABCnytt har haft ett reportage om Utö och deras problem med Posten. Bra att frågan blir
synlig. Viktigt att framhålla skillnad på avstånd över land respektive vatten. Enligt
information från Kjell Eriksson på Länsstyrelsen har det nu börjat lossna lite, men
inga beslut är tagna. De listor som våra föreningar lämnat in över företag i
respektive område har uppskattats och ger ett bra underlag.
Beslutas att frågan tas upp på nytt vid nästa styrelsemöte (16/12) då vi
förhoppningsvis har fått ytterligare information från Länsstyrelsen.

9)

Skärgårdsutvecklarprojektet kommer att få pengar över – ca 100 000 kr.
Partnerskapet har föreslagit att SU ska jobba vidare ”tills pengarna tar slut”. Förslag
från styrelsen att pengarna bör gå till en oberoende utvärdering och ev annan,
specificerad verksamhet.
Beslutas att SU-projektet i nuvarande form avslutas enligt planen 2008-12-31 och
att kassören får i uppdrag att utreda dels om medel redan budgeterats för
utvärdering, dels hur överskottspengarna kan användas i övrigt. Frågan lyfts på
nästa styrelsemöte då slutligt beslut tas om hur projektet ska utvärderas samt hur
överskjutande belopp ska disponeras.

10) Aktuella frågor för ”bevakningsgrupper”. Ordföranden vill att föreningarna gör listor
över sina mest prioriterade frågor för att få överblick över vad som bör drivas på
övergripande nivå.
Beslutas att listorna ska mailas till sekreteraren före nästa styrelsemöte.
11) RUFS2010 –
a) Kort rapport från mötet på RTK den 4 november och det utkast till remissvar som
tidigare sammanställts. Diskuteras därefter vikten att få med våra egna förslag,
inte bara kommentarer på de punkter i remissunderlaget som vi reagerat på.
Beslutas att sekreteraren arbetar vidare med remissvaret och mailar ut till
styrelsen snarast för feedback inför utformning av det slutliga remissvaret som
ska vara inlämnat senst 28/11 2008.
b) Fraktbidraget diskuteras ingående. RTK har inbjudit SIKO till processen om
fraktbidragets utformning från 2010. Under 2009 kommer föregående års (2008
eller 2007) regelverk att gälla.
SIKO har fått en informell förfrågan från RTK gällande uppdraget att administrera
fraktbidraget. Efter diskussion beslutas att vi som organisation inte bör ta på oss
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själva arbetet eftersom vi då riskerar att uppfattas som en myndighet. SIKO är
däremot gärna behjälpliga med att hitta lösningar så fraktstödet kan hanteras i
skärgården och arbetstillfällen skapas.
12) Övriga frågor
a) DUS – fortsättning av BUS. Region Åboland har nyligen meddelat att man
undersöker möjligheten att göra en ansökan inom Central Baltic för någon sorts
fortsättning på BUS-projektet. SIKO bör fundera på sin roll i detta. Efter
diskussion konstateras att ungdomsarbetet är jätteviktigt, men att vi behöver
fundera över hur det ska bedrivas på bästa vis. Frågan bör tas upp på kommande
möte när alla hunnit ”tänka igenom det lite”.
b) SIKO-stugan – webbsidan för skärgårdsboende, har skötts och sköts av
skärgårdsutvecklare Pia Södergren fram till årsskiftet, därefter måste en annan
lösning ta vid om sidan ska vara kvar. Efter diskussion beslutas att Pia får
informera vid nästa styrelsemöte om vad som gäller, kostnader, arbetsinsats och
utfall. Först därefter kan styrelsen avgöra hur fortsättningen ska se ut.
c) Årsmöte – föreningens 40:e – kommer att hållas den 14-15 februari 2009.
Tingskommitten undersöker lämplig plats i södra skärgården, samt försöker hitta
förslag på underhållning. Ärendet diskuteras sedan vidare på kommande
styrelsemöten.
d) Inköp av projektor till föreningen – efter diskussion beslutas att avvakta med
detta, men däremot försöka hitta en lämplig adapter så ordförandens Mac-dator
kan kommunicera med PC och PC-kanoner av standardtyp
e) Mailserverflytt – föreningens mailadress hanteras idag inte av samma server som
webbsidan, vilket innebär serveravgifter till två olika serverägare. Beslutas att
flytta mailserverfunktionen till webbhotellet snarast efter årsskiftet. Sekreteraren
ordnar detta.
f) Visionsarbetet – ordföranden rapporterar från ett framtidsmöte på Ornö då flera
föreningar träffats och diskuterat kring Ornös långsiktiga utveckling och därvid
antagit mottot: Dubbelt så många – dubbelt så bra!
g) Då det är många frågor på gång beslutas om ett extra styrelsemöte den 16
december (nästkommande möte blir den 14 januari enligt tidigare beslut)
13) Mötet avslutas

Vid protokollet
Agneta Österman

Justeras

Jan Olsén

Per Frideen
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