SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27
mars 2012
Närvarande:
Pia Södergren
SIKO (ordf)
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 14t )
Urban Gunnarsson
SIKO (kassör)
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t 30m)
Britt Fogelström
SIKO (sekreterare)
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t )
Gunilla Söderqvist
Nämdö Hembygdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 15m )
Irene Takanen
Blidö-Frötuna skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t 45m)
Björn Sjöblom
Blidö Frötuna skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t )
Stina Åbrandt
Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t 50m)
Lars Olsson
Ornö Skärgårds Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 12t )
Arne Griphult
Östra Lagnö Byalag
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 55m )
Berit Karlsson
Södra Skärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m )
Jan-Evert Jäderlund Föreningen Rindöborna
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 10m)
Total mötestid / frånvarotid 115t 55m
Innan vi startade styrelsemötet presenterade projektledaren Erika Rosander
”Skärgårdsstrategin – en förstudie” för utveckling av besöksnäringen året om. Arbetet
syftar till en stärkt besöksnäring för att skapa långsiktig tillväxt och ökad
sysselsättning i skärgården under hela året samt att stödja besöksmålet Stockholm.
SIKOs AU hade även tidigare samma dag haft ett särskilt möte med Erika R och
lämnat synpunkter på arbetet ur ett bofast-perspektiv.
1. Mötets öppnande Pia S. öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Justerare Björn Sjöblom utsågs att justera protokollet. Eftersom två nya
representanter, Irene Takanen från Blidö-Frötuna skärgårdsförening och Stina
Åbrandt från Mellanskärgårdens Intresseförening, deltog för första gången,
passade vi på att gå laget runt för en ordentlig presentation.
3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes med följande tillägg:
◦ under punkt 5, rapport från Arkivprojektet
◦ under punkt 6, rapport från SIKO resan
◦ under punkt 7, rapport från Färjegruppen och Kassatjänst-möte
◦ under punkt 14, 3-årig verksamhetsplan
◦ under punkt 16, SRF jubileum
4. Genomgång av föregående protokoll, AU Noteras kan att föregående
styrelseprotokoll har justerats via mail av Björn Cederwall och Erik Westerlund.
Styrelsen beslutade även enligt AUs förslag att SIKOs styrelseledamöter, som
deltagit på SIKO-resan, får ett mötesarvode på 500 kr för deltagande. I övrigt
lades såväl tidigare styrelseprotokoll och minnesanteckningar med
godkännande till handlingarna.
5. Ekonomi
Urban informerade att beslut om SIKOs bidrag kommer att tas av
Landstinget den 24 april. Förslag till beslut är oförändrat bidrag.
Troligen kommer inga pengar att betalas ut förrän i slutet av maj.
Samtliga uppmanades att hålla ordning på utlägg för resor, arvoden mm
Arkivprojektet har genomförts planenligt och 11 kartonger är arkiverade
– bra jobbat av Urban. Tyvärr fick vi avslag på den ansökan om medel
för att täcka det arkiveringen kostat (lokalhyra, ersättning till Urban mm).
Landstinget anser att SIKOs anslag bör täcka denna typ av kostnader.
6. Rapporter från föreningarna
Skriftlig rapport hade inkommit från Södra Skärgårdens Intresseförening
och efter mötet har rapporter inkommit från Östra Lagnö Byalag och
Ornö Intresseförening. Dessutom fick vi del av en alldeles nyutgiven
Nämdö Nu. Samtliga närvarande föreningar lämnade korta rapporter –
nedan ytterst korta noteringar:
 Jejje, Föreningen Rindöborna, informerade om att detaljplan beslutas i april,
skärgårdsråd har hållits den 22 mars, Vaxholm och Österåker kommer att
anslutas till Käppala samt att det är problem med färjan (en mindre färja körs
nu).

 Nilla, Nämdö Hembygdsförening, berättade att ett nytt nummer av Nämdö
Nu just utgivits, att det är stort engagemang i arbetet för bredband, att den
traditionsenliga Nämdö-dagen skall planeras och att skolfrågorna diskuteras
inom Värmdö kommun.
 Lars, Ornö Skärgårds Intresseförening, berättade att Ornö Skärgårds och
Intresseförening kommer att upplösas för att i en samarbetsgrupp arbeta fram
gemensamma stadgar tillsammans med föreningen Ornöborna och på så sätt
skapa en gemensam förening. Svaren på den enkät som tidigare har skickats
ut till samtliga fastighetsägare (ca 520) finns nu sammanställda. Affären på
Ornö är nu helt nedlagd – innebär att det varken finns mataffär eller bränsle att
köpa på ön.
 Stina, Mellanskärgårdens Intresseförening, informerade att aktiviteten i föreningen
nu kommit igång efter att ha gått på sparlåga en längre tid. Aktuella frågor är
bredband (en studieresa kommer att göras till Brändö i Ålands skärgård) och
skolorna.

 Björn, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening, berättade att företaget Visma
Collectors på Yxlan lägger ner – det innebär att 8 arbetstillfällen försvinner.
Norrtälje kommun har haft skärgårdsråd den 7 mars. Utveckling av
replipunkterna (Östernäs och Bromskär) fördröjs genom överklaganden och
brist på finansiering.
 Arne, Östra Lagnö Byalag, berättade att trädfällaren, som sågade ned ett
stort antal tallar på Kvarnören, ännu är på fri fot. Vidare undersöker Byalaget
hur många av de 145 fastigheterna som är bebodda av personer som är
mantalsskrivna på Östra Lagnö.
 Berit, Södra Skärgårdens Intresseförening, berättade att arbetet med att få
nord-sydgående kommunikationer i W-bolagets turlista fortsätter.
 Pia, allmänt för Sandhamn, berättade att skriftlig rapport kommer. Rebecka
och Camilla S är två nya representanter i Sandhamnsföreningen, som kommer
att engagera sig.
 Pia, allmänt om Utö, berättade att Ewa-May Wetterskog af Petersens är ny
SIKO representant, Charlotte är fortfarande ordinarie. På Utö jobbar man bl a
med bilbesiktningsfrågan och med Årsta Brygga.
Pia tackade för rapporterna – ytterligare skriftliga rapporter mailas till sekreteraren.
SIKO resan Nilla berättade om den mycket lyckade resan. Den hade givit tillfälle till
bra dialog med Gustav Andersson, västkustborna hade bjudit på ett fantastiskt
värdskap och sammanfattningsvis var resan både arbetsmässigt nyttig och även
intressant och underhållande. Troligen kan vi se fram emot ett motbesök från
Västkust-föreningarna, troligen i höst.

7. Avrapportering arbetsgrupper
◦ Björn berättade att SRFs färjegrupp haft ett möte på Vinön. Ett 9punktsprogram är under framtagande och Jejje och Lars O fick
dokumentet för att kunna lämna lämna synpunkter.
◦ Nilla informerade om det möte om post och kassahantering hon
deltagit i. Skriftlig rapport finns.
◦ Stina hade deltagit i möte med projektledaren för Skärgårdsstiftelsens
projekt Young Voices, Sandra Lövgren. Satsningarna kommer att ske
på de öar där Skärgårdsstiftelsen redan har ett engagemang.
8. Rapport av övriga arbeten som uppdragits till ledamöter/AU 9. Mötesrapporter
◦ Pia har deltagit på Exekutivkommittén, skriftlig rapport kommer.
◦ Pia var med på välkomstmottagning för landshövdingen Chris Heister
och fick ett positivt intryck av att landshövdingen är kunnig och
intresserad även av glesbygdsfrågor.
◦ Pia och Sune F har varit på möte på Länsstyrelsen beträffande
bredband. Samarbetet mellan SIKO och Länsstyrelsen är mycket positivt
i denna fråga. Sune arbetar med en projektbeskrivning för BUD 2, en
fortsättning av BUD projektet som är tänkt att drivas under 2012 och
2013.
10. Remisser – inga remisser var aktuella
11. Information från ordförande Pia informerade om följande:
◦ Pia har kommunicerat med Anders Jansson, som väckt frågan om
avlysning av isar, och man är överens om att ta upp frågan till hösten.
◦ Kallelse har kommit till årsmöte i Svealands Kustvattenvårdsförbund den
25 april. Nilla kommer att delta.
◦ UROSS har årsstämma i Åkersberga den 11 april. Pia och Anna kommer
att delta.
◦ Rino Karlsson från Sjöpolisen har hört av sig beträffande medverkan på
SIKO-möte (vi är sedan tidigare överens om att vi vill ha årliga träffar).
Rino hade informerat om att sannolikt kommer båtkontoren på Möja och
Finnhamn att dras in, men Sandhamn och Utö kommer att kvarstå.
Anledningen till detta är det låga antalet besökare. Sjöpolisen kommer
istället att vara på öar i samband med aktiviteter och efterfrågar när man
har särskilda händelser. Vidare tänker man eventuellt starta upp en
Facebooksida för att kommunicera med allmänheten dagligen.
Sjöpolisen kan då informera om planerad verksamhet och även fånga

upp behov och önskemål från allmänheten. Pia tar kontakt och
undersöker om det kan passa att Sjöpolisen deltar på nästa SIKO
styrelsemöte.
12. SIKOs inställning till svävartrafik Mängden ansökningar om svävartillstånd
har ökat under senaste året. Föreningarna uppmanas att diskutera på
hemmaplan vilken inställning SIKO ska inta i denna fråga. Frågan tas upp på
SIKO styrelsemöte framöver och därefter planeras en dialog med
Länsstyrelsen.
13. Höstmöte, förslag på plats Nilla har kollat förutsättningarna att kunna förlägga
Höstmötet till den nyöppnade konst- och konserthallen Artipelag på Hålludden,
Värmdö. Styrelsen beslutade att ge Nilla i uppdrag att arbeta vidare med målet
att Höstmötet kan hållas som en dagkonferens antingen lördagen den 15
september eller söndagen den 16 september på Artipelag.
14. Ansökan 3-årsanslag Urban presenterade förslag till 3-årsbudget och Britt
presenterade den 3-åriga verksamhetsplanen. En del synpunkter på
kompletteringar av verksamhetsplanen framfördes. Urban fick i uppdrag att
snarast lämna in den kompletterade 3-årsanslags ansökan till Landstinget.
15. Kommande möten Nästa styrelsemöte är planerat till lördag den 12 maj.
Styrelsen beslutade att mötet skall hållas på Möja och Stina och Britt fick i
uppdrag att ta fram förslag till program och att aktivera Tingskommittén.
16. Övriga frågor
◦ SRFs jubileum Jubileumsmötet kommer att vara fredag 31 augusti i
stan och sedan lördag och söndag, 1 – 2 september, någonstans i
skärgården. Urban, Björn, Pia och Camilla S jobbar med frågan.
Tänkbara platser är Rödgrund eller Smådalarö.
17. Mötet avslutades.

Britt Fogelström

Justeras:

…………………………

Björn Sjöblom

