SIKO styrelsemöte, möte nr 5 år 2013

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation
protokoll från styrelsemöte hos Sjöpolisen i Nacka den
27 augusti 2013
Närvarande:
Nilla Söderqvist

Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 22t 15 m)

Urban Gunnarsson

SIKO (kassör)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)

Britt Fogelström

SIKO (sekreterare)

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t)

Björn Sjöblom

Blidö Frötuna skärgårdsförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m)

Christina Krook

Nämdö Hembygdsförening

(mötestid/total frånvarotid från hemmet 22t 15 m)

Per Frideen

Ornö Skärgårds Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 6t)

Jan-Evert Jäderlund

Föreningen Rindöborna

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 6t 30m)

Arne Griphult

Östra Lagnö Byalag

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 10m)

Björn Cederwall

Mellanskärgårdens Intresseförening

(mötestid / total frånvarotid från hemmet 19t 20m)
Total frånvarotid för samtliga, 108 timmar

Dagens möte hölls i Sjöpolisens lokaler i Nacka och innan SIKO:s styrelsemöte fick vi
information av och hade dialog med Sjöpolisens chef, Kalle Jonsson.
Bl a diskuterades:
 vattenskotrar – krav på behörighet lär komma
 båtstölder (båtmotorer), ganska lugnt på öarna, däremot mycket stölder på
fastlandet
 det har varit en hel del olyckor och tillbud under sommaren
 Sjöpolisen har nu nio utbildade dykare
Vi tackade Kalle J för informationen och tycker att det är värdefullt med våra
kontakter.
1. Mötets öppnande Pia S var förhindrad att delta och vice ordförande Nilla
öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Justerare Björn Cederwall utsågs att justera protokollet.

3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes. Ö-rapporter var undantagsvis
inte med på dagordningen denna gång, då det var så många andra frågor som
skulle hinnas med.
4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll 25 maj, AU-protokoll 13/6
och 20/8 samt anteckningar från extra au med Sandra Lövgren, Young
Voices den 5/6 Protokoll från föregående styrelsemöte som justerats via mail
av Rebecka Dertell lades utan erinringar till handlingarna.
Minnesanteckningarna från de föregående AU-mötena, extra möte 5/6 samt
möten 13/6 och 20/8, som justerats via mail, lades även dessa utan erinringar
till handlingarna.
5. Ekonomi Urban informerade om att återstående del av SIKO:s anslag kommer
att rekvireras i slutet av september från Landstinget. Vidare kommer AU att
träffa Shewen Nysmed (vår kontaktperson / handläggare på Landstinget) på
nästa AU möte den 3 september. Vi ska då klargöra när och hur framställan om
medel för 2014 skall lämnas in.
◦ Enligt förslag från AU fattades vidare beslut om att Nilla (eller annan
person som eventuellt kan komma att sköta SIKO:s hemsida) får
debitera upp till 10.000kr / år för arbete med hemsidan utgående från
arvode 400kr / timme.
◦ BUD3, ansökan till Länsstyrelsen Det har framkommit att
Länsstyrelsen just nu har ytterligare medel för att stödja
bredbandsutbyggnad under förutsättning att ansökan inlämnas under
denna vecka. Förslag till ansökan presenterades och godkändes
enhälligt. Se bil. (Efter styrelsesammanträdet har beslut kommit att SIKO
beviljades 350.000 till BUD3).
6. Information från ordförande och au
◦ Kommande möte med Shewen Nysmed, landstinget, 3/9 2013 Nästa
AU möte den 3 september genomförs med Shewen Nysmed som
inbjuden deltagare. För att visa upp ”vardagsliv” i skärgården är
upplägget att utfärd sker till Möja med ordinarie Waxholmsbåt från stan.
AU möte hålls under färden. På Möja blir det lunch (hemma hos Britt)
samt guidning av Möja innan hemfärd till stan.
◦ SRF kalender SIKO har köpt in 100 ex. av den fina väggalmanacka som
SRF producerat med tema ”Transporter i skärgården”. Beslutades att ett
antal behålls för SIKO:s räkning (till presenter etc) och att övriga ex
delas ut bland föreningarna att göra som de vill med dom. Nästa års
tema kommer att vara ”Vi som arbetar i skärgården”.

◦ Nynäshamns Skärgårdsting 31/8 Pia kommer att delta på årets
Skärgårdsting i Nynäshamn, som har temat ”Går det att bo i
skärgården?”.
◦ Post och paketservice (PTS och Länsstyrelsens
kartläggningsarbete hösten 2013) PTS har initierat en uppföljning av
post- och paketservice i skärgården (Norrtälje och Värmdö kommuner).
Länsstyrelsen kommer nu att göra en bredare utredning i frågan som
berör fler skärgårdskommuner (intervjuer och kartläggningar mm). Nilla
håller för SIKO ihop frågor kring posthanteringen och har sett till att
uppgifter om kontaktpersoner tillställts Länsstyrelsen. Nilla har även
skickat ut ytterligare info via e-post.
7. På gång/avrapportering
◦ Bilbesiktning Avrapportering från Ulla Larsson, som är kontaktperson
för bilbesiktningsgruppen är planerad till nästa styrelsemöte.
◦ SRF:s möte på Ven samt även rapport från färjegruppsmöte 29/5
(SIKO värd för mötet) Björn informerade om mötet på Ven. Från SIKO
deltog Pia, Björn, Barbro och Maud Sjöblom. Det var ett givande och bra
möte (info är även utsänd av Pia). Björn berättade om Färjegruppens
tidigare möte i maj samt om planerat möte i Vaxholm den 25 september
med Trafikverket och Färjerederiet. SRF kommer vidare att hålla möte
den 23 november med fokus på Bredband.
◦ AMF1 Jejje fortsätter enligt tidigare uppdrag att bevaka möjligheter att
framföra SIKO:s synpunkter till ansvariga inom AMF1 (se tidigare
styrelseprotokoll).
◦ Informationsbroschyr för SIKO Nilla efterlyser bilder för nytryck av
SIKO:s broschyr. Eventuella övriga synpunkter på broschyren lämnas
snarast till Nilla.
◦ Hemsidan Nilla gör ett bra jobb med att lägga in aktuell information på
hemsidan. Det skulle också vara roligt att förnya själva hemsidaupplägget. Lämna gärna tips på bra hemsidor till Nilla.
◦ SIKO-reflexen, reklamartikel Vi har tidigare diskuterat behovet av
någon enklare reklamartikel. Bl a har Rebecca D tipsat om ett trevligt och
bra böjligt reflexband. Uppdrogs åt Nilla att kontakta Rebecka för att
komma vidare med beställning och inköp.

8. Remisser
◦ Naturreservat Huvudskär, Inkommet remissunderlag överlämnades till
Per Frideen, som även kommer att ta kontakt med SSIF och Utö.
◦ Svävare Inkommen remiss gällande svävartillstånd i Nacka har
besvarats med ”då SIKO inte har några medlemsföreningar i området
har vi inte några speciella synpunkter”.
 Höstmötet 21 september på Möja (Möjahallen), planering med
ungdomsperspektiv i samarbete med Young Voices, Skärgårdsstiftelsen.
◦ Sandra från Skärgårdsstiftelsens Young Voices-projekt är beredd att
hålla i 1½ till 2 timmars program på SIKO:s höstkonferens. Ungdomar
från bl a Ljusterö, Möja, Svartsö och Runmarö kommer att bjudas in.
Syftet är att ömsesidigt öka förståelsen och kunskapen om SIKO:s roll
och skärgårdsungdomars värderingar.
◦ Praktiskt kommer upplägget att vara samling vid kl 11.45 i Möjas
Idrottshall. Det går en Waxholmsbåt som ankommer till Berg kl 11.20.
Hemresan får sannolikt lösas med taxibåt.
◦ Efter passet med ungdomarna planeras för någon timme med övriga
aktuella frågor (bredband, strandskydd, sjötrafikupphandlingen mm)
◦ Urban håller i logistiken kring resor, anmälningar mm, Britt planerar för
lunchen och Nilla tar fram inbjudan samt lägger ut info på hemsidan.
9. Sjötrafikupphandlingen Britt berättade om aktuellt läge och den
demonstration som varit vid Landstingshuset tidigare under dagen. Nilla och
Britt, som var där kom åt att tala med skärgårdslandstingsrådet, representanter
för Trafikantföreningen m fl SIKO blev även intervjuade av Radio Stockholm.
Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern säger tydligt att dom inte kommer
att medverka till ett tilldelningsbeslut, som innebär försämringar jämfört med
nuläget. Planerad beslutstidpunkt är nu den 23 september.

10. Kommande möten
◦ AU 3 september på Möja
◦ Strandskyddskonferens 5 – 6 september (Arne G deltar)
◦ Nordsydlinjen 5 september, informationsmöte

◦ Regionala skärgårdsrådet 19 september kl 10-12.30, Landstinget
◦ Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte 19 september
◦ SIKO höstmöte 21 september
◦ Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte 10 oktober
◦ AU 22 oktober, fysiskt möte ca kl 11
◦ SIKO styrelsemöte 5 november
◦ SRF bredbandsmöte 23 november
◦ AU 26 november, telefonmöte
◦ Regionala skärgårdsrådet 5 december kl 10-12.30, Landstinget
◦ SIKO styrelsemöte 16 december, efteråt den traditionella jullunchen
◦ Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte 19 december
◦ AU 13 januari 2014
11. Övriga frågor 12. Mötet avslutades

Britt Fogelström

Justeras:
………………………
Björn Cederwall

Bilaga

Ansökan om fortsättning på projekt BUD, BUD3

SIKO ansöker härmed om finansiering av fortsättningen på projekt BUD
(Bredband Utbyggnad och Drift) med 450.000:-.

SIKO har sedan augusti 2011 bedrivit projekt BUD och projekt BUD2 i Stockholms
skärgård med syfte att stötta ”byalagsmetoden” för bredbandsutbyggnad.
En huvudsaklig uppgift har varit att informera om Länsstyrelsens stödmöjligheter
samt att anpassa och utveckla metodiken för ”byalagsmetoden” till skärgården och
dess organisationer.
Projektet har resulterat i ett flertal färdiga ansökningar om bidrag till utbyggnad av
bredband omfattande ca 50 Mkr.
Samtliga större öar inom området Arholma – Landsort är kontaktade.
Som bas för dessa aktiviteter har SIKO:s medlemsföreningar utnyttjats men även
andra intresseföreningar har besökts och startat aktiviteter.
Sammantaget antal abonnenter som är berörda vid en utbyggnad i dag är ca 2-3000
st.
Bidragsmöjligheter till förstudier har utvecklats inom Leaderområdet UROSS. Till
dags dato har ca 10 föreningar beviljats bidrag med 50.000:- var till förstudier.

Beslut om bidrag omfattande ca 30 Mkr togs av Länsstyrelsen i juni 2013.

Dessa beslut innebär att utbyggnaden av bredband i Stockholms skärgård nu tar fart
på allvar. På öarna Ornö, Nämdö, Runmarö, Möja ,Ljusterö, Husarö, Gräskö och
Blidö kommer nät att byggas.

Många frågeställningar är nya och kräver samordning och gemensamma lösningar.
Lösningar som med fördel diskuteras fram i samarbete med Länsstyrelsens olika
delar.
Projekt BUD3 avser att fortsätta arbetet med att hitta nya intresenter men framförallt
att stötta de nu pågående utbyggnaderna med rådgivning, regeltolkning och aktivt
erfarenhetsutbyte. Speciellt behövs hjälp med tolkningarna av regelverket runt
upphandling.
Projektet avser även att medverka till samordning av driftsförutsättningarna för näten.
Vidare kommer modeller för effektiv organisation behöva skapas för respektive nät.

Projektets fokusområden:

13. Medverka vid upphandlingar


Medverka vid val av samarbetspartners tex kommunikationsoperatör



Verka för samordnade upphandlingar där så kan ske



Stödja föreningarna i sina respektive kommunala kontakter



Organisera ett effektivt erfarenhetsutbyte mellan föreningarna



Delta i Skärgårdarnas Riksförbunds erfarenhetsutbyte rörande
bredbandsutbyggnaden längs hela Sveriges kust

ORGANISATION

Projektets nuvarande organisation är bibehållen.
Projektägare: SIKO

Projektledare: Sune Fogelström
Styrgrupp: Pia Södergren (SIKO), Camilla Strandman (SRF), Anders Commstedt
(KTH), Jörgen Sandström (SKL)
Genomföranderesurser för vissa delar i projektet kan naturligtvis även hämtas från
styrgruppen.

TIDPLAN
2014-01-01 till 2015-04-01

BUDGET

Arbete i enlighet med ovanstående innehållsspecifikation debiteras med
timkostnaden 400:-/tim inkl moms för projektadministration, arbete med hemsidan
mm och med 700:-/tim inkl moms för annat arbete inom projektet. Resor debiteras
med 18,50/mil med bil och med 30:-/sjömil för båt.
Total kostnadsram för perioden 2014-01-01 till 2015-04-01 är 450.000:-

Finansiering:

Bidrag ur Länsstyrelsens landsbygdsmedel

450.000:-

Total
450.000:-

Vi hoppas på ett positivt beslut och ser fram mot ett svar snarast.

Stockholm Skärgård 27 augusti 2013
Gunilla Söderqvist, vice ordförande

