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SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2017

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017
Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist, Nämdö

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Urban Gunnarsson, Norrtälje

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström, Möja

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Björn Cederwall, Svartsö

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund, Rindö

Rindö, Föreningen Rindöborna

Per Frideen

Ornö

Joel Nordstedt

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Thomas Johansson

Äpplarö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Innan styrelsemötet träffade SIKO:s AU och Sjötrafikgrupp representanter från ”TÖS
– Blomman”, ett förslag från Ingmarsö / Husarö-området till långsiktig utveckling av
sjötrafiken. TÖS – Blomman representerades av Stefan Ljungberg (Ingmarsö), Lotta
Ljungberg (Ingmarsö), Nilas Österman (Husarö) och Anna Anderman,
trafikutvecklingschef från Österåkers kommun. Mer information finns i bilagor till
protokollet, se även punkt 5 i protokollet.
Gustav Hemming besökte styrelsemötet en kortare stund och gav en snabb
uppdatering gällande Nord/Syd-linjens angöringar 2017, nya sjötrafikupphandlingen,
Skärgårdsstiftelsen, Regionala Skärgårdsrådet, RUFS och Landsbygds- och
skärgårdsstrategin. Styrelsen uppskattade detta tillfälle till informell dialog.
1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet för öppnat.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Joel Nordstedt
valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning
godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från
föregående styrelsemöte den 9 december, som justerats via mail samt
minnesanteckningarna från föregående AU-möte den 18 januari, som även
dessa justerats via mail, lades till handlingarna.
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5. TÖS / Blomman Mötet som hållits alldeles innan styrelsemötet (SIKO:s AU
och Sjötrafikgrupp samt representanter från ”TÖS – Blomman”) refererades
för övriga styrelsen. SIKO:s trafikgrupp (Britt, Jejje, Joel och Thomas J) får ta
ansvar för frågan och samtliga styrelsemedlemmar och
medlemsföreningar är välkomna med synpunkter till Sjötrafikgruppen. Se
bilagor.
6. Remisser / uppföljning 7. Ekonomi Urban redovisade resultat- och balansräkning. Styrelsen
diskuterade det framtagna förslaget till budget, som efter en mindre korrigering
tillstyrktes av styrelsen. Se bilagor.
Uffe föreslog att reseersättning för egen båt höjs från 30 kr / sjömil till 45 kr /
sjömil. Styrelsen tillstyrkte förslaget.
8. Bredbandsenkäten Nilla har samlat inkomna svar från
bredbandsföreningarna inom SIKO:s område gällande SRF:s bredbandsenkät.
Uppdrogs åt Nilla att skicka in svaren samt åt Uffe att kontakta Clas
Johansson på Länsstyrelsen.
9. På gång/avrapportering


SRF Årsmöte kommer att hållas på Visingsö den 11 mars. Beslutades
att SIKO representeras av Uffe, Björn S, Urban och ytterligare någon.
Uffe håller ihop planering och anmälningar.



Regionala Skärgårdsrådet Kallelse har kommit till nästa möte den 24
februari. Både ordinarie och ersättare är välkomna att delta, var och en
svarar för sin egen anmälan.



Sjötrafiken Två möten är aktuella – ”Kampen om kajerna” en rapport
från Stockholms Handelskammare presenteras på ett
frukostseminarium (Britt deltar) och ”Maritimt samverkanskluster” i
Mälardalsrådets regi (Jejje deltar).
Vidare planeras ett informellt möte med Waxholmsbolaget, där
representanter frånTrafikantföreningen och SIKO kommer att delta.



Barn-och ungdomsfrågor Bordlägges.



Rapporter (övriga möten man varit på) Britt och Jejje rapporterade från
Trafikantföreningens styrelsemöte.



Medlemsföreningar – Inga särskilda rapporter lämnades.

10. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Värmdö kommun har nyutsedd KSO, vilket
innebär en personförändring i Exekutiva rådet. I anslutning till denna
punkt föreslog Per F att SIKO vid tillfälle initierar ett möte med samtliga
skärgårdskommuners KSO’er. I Exekutivkommittén medverkar två
KSO’er (alltid Värmdö, övrig representation är roterande) och på
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Regionala Skärgårdsrådets möten deltar aldrig samtliga KSO’er.


Post och paket Nilla håller kontakten med Tomas Norberg. Konkreta
exempel på brister i post- och paketservice behövs för att driva frågan
vidare.



Ansökan om medlemskap i SIKO Inga ytterligare ansökningar har
inkommit. Förslag till beslut om förnyat medlemskap för Östra Lagnö
Byalag kommer att föreläggas SIKO årsmöte.



Hemsidan Nilla gör ett jättebra jobb med att se till att aktuell
information snabbt finns på hemsidan. Verktyget WordPress har
tidigare diskuterats och föreslagits, Nilla kommer att lära sig det nya
verktyget.



Möten framöver – Årsmöte
Planeringen av SIKO:s årsmöte på Åtellet i Norrtälje den 25 – 26 februari
2017 ser ut enligt följande:

 Årsmötet startar med lunch kl 11 den 25 februari.
 Bengt Almkvist har tackat ja (99%) till att vara mötesordförande
 Försvarsmakten / ÖB är tillskrivna med förfrågan om medverkan
 Urban har tagit fram resultat- och balansräkning samt förslag till
budget (se ovan punkt 7)
 Framtaget förslag till Verksamhetsplan diskuterades och kommer
att kompletteras (bilaga). OBS viktigt att samtliga
styrelsemedlemmar återkopplar synpunkter och
kompletteringar snarast till Britt! Urban skickar Landstingets
blankett för anslagsframställan till Britt.
 Inbjudan skickas ut snarast med uppgift att anmälan skall vara
gjord senast 11 februari. Urban håller i all praktisk planering.
 Årsmöteshandlingar sammanställs av Nilla.

Möteskalendarium:
 Kampen om kajerna, 26 januari Stockholms Handelskammare
 Maritimt samverkanskluster, 26 januari, Mälardalsrådet
 Framtidens landsbygd,8 februari, Landsbygdsnätverket
 SKVVF styrelsemöte, 9 februari
 SIKO AU, 13 februari kl. 19
 RUFS Workshop 1, 14 feb 10-14
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 Ö för Ö Ornö, 16 – 17 februari
 Regionala Skärgårdsrådet, 24 februari
 SIKO årsmöte 25 – 26 februari, Norrtälje
 RUFS Workshop 2, 9 mars 10-14
 SRF årsmöte 11 – 12 mars
 Trafikantföreningen, vintermöte 16 mars
 Exekutivkommittén 22 mars kl. 14 – 16
 Trafikantföreningen styrelsemöte 30 mars kl 18
 SKVVF styrelsemöte, 30 mars
 Referensgrupp för Sjötrafiken 11 april kl. 14.30-15.30
 SKVVF Förbundsstämma, 26 april
 Regionala Skärgårdsrådet 4 maj
 Skärgårdsbåtens Dag, 7 juni
 Exekutivkommittén 15 juni kl. 9 – 11
 Regionala Skärgårdsrådet 14 september
 Exekutivkommittén 21 september kl. 9 – 11
 SKVVF styrelsemöte 21 september
 Bryggråd Trafikantföreningen, 21 september
 Referensgrupp för Sjötrafiken 17 oktober kl. 14.30-15.30
 SKVVF styrelsemöte 23 november
 Regionala Skärgårdsrådet 8 december


Samarbeten (skärgårdsföretagarna, Åland, m.fl.) Inget nytt att
rapportera denna gång.



Arbetsgrupper Avsikten är att SIKO:s etablerade arbetsgrupper ska
arbeta fritt och självständigt. Styrelsen var enig om att det är lämpligt att
till våren planera in ett stormöte med tid avsatt för arbete i de olika
arbetsgrupperna.



SIKO 2025 Arbetet med visionsarbetet ”SIKO 2025” startas upp på
kommande årsmöte.

11. Övriga frågor 12. Mötet avslutades

Britt Fogelström
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Justeras:

…………………………...................

….......................................................

Joel Nordstedt

Ulf Westerberg, ordf.

Bilagor:

