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SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2018

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,
protokoll från styrelsemöte på Hartwickska Huset, 25 januari 2018

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Calle Regnell

Utö, Utö Kontakt- och Intresseförening

Per Frideen

Ornö

Göran Lagerström

Karsholm, Stavsuddaskärgårdens Intresseförening,
deltog under punkt 8

1. Mötets öppnande Ulf W hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Ulla Larsson 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
11 december som justerats via mail av Ulla Larsson samt minnesanteckningar från
föregående AU-möte10 januari, som justerats via mail av Nilla Söderqvist, lades till
handlingarna.
5. Remisser / uppföljning


GODSSTRATEGI SL har skickat ut remiss gällande framtaget förslag till
GODSSTRATEGI. Remissynpunkter kan lämnas till Landstinget senast den 2
mars. Sjötrafikgruppen fick på AU:s förslag i uppdrag att ta fram remissvar.



Horstensleden SIKO har tidigare lämnat remissvar gällande Horstensleden. Vi
är nu inbjudna till konferens ”Trafikverkets förslag till nationell
trafikslagsövergripande plan 2018–2029 – fokus civila samhället”, där
infrastrukturministern medverkar. Uppdrogs åt Calle R att representera SIKO
på konferensen.
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6. Ekonomi Urban redovisade det framtagna bokslutsunderlaget (balans- och resultaträkning),
som även delgivits styrelsen per mail. Resultatet för 2017 är nära noll (- 885 kr).
Beträffande budget beslutade styrelsen efter dialog enhälligt:


Föreslå årsmötet att ansökan om anslag skall gälla för en 3-års period. Första
året (2018) ansöker SIKO om 500 000 kr, vilket efter många, många års
oförändrat bidrag, innebär en höjning med 50 000 kr. Därefter räknas 4%
höjning per år, vilket innebär 520 000 kr för 2019 och 540 000 kr för 2020.



Fördelen med ett 3-årigt anslag är ökad långsiktighet och möjlighet till olika
satsningar olika år.



SIKO har en lång tradition av att ordna öppna HÖSTMÖTEN. Fortsättningsvis
kommer dessa att benämnas SKÄRGÅRDSDIALOG och inriktningen är att
genomföra dessa minst vartannat år.



Mot bakgrund av de mycket goda erfarenheterna av tidigare gjorda
studieresor (senast 2016 till Vinön, Torsö Skola och Jordbruksverket) är
ambitionen att vartannat år genomföra en studieresa. Norges kust / skärgård
har diskuterats som mål för studieresa 2018.



SIKO fyller 50 år 2019, vilket kommer att uppmärksammas. Eventuellt genom
en skärgårdsresa under tidig höst.



Uppdrogs åt Britt att komplettera budgeten med en not från
Verksamhetsberättelsen:
Under 2017 har SIKO:s representanter totalt deltagit i över 100 möten
där skärgårdsfrågor varit på agendan. 778 mötestimmar samt 936
restidstimmar finns noterade. OBS endast ett schabloniserat arvode
utgår per möte och inte någon restidsersättning. Detaljinformation om
möten vi deltagit på mm finns i kalendariet på vår hemsida
www.siko.org.se/text2_42.html.

7. På gång / avrapportering


SRF
o

SRF i samarbete med Landsbygdsnätverket ordnar Skärgårdskonferens 6 – 7
februari på Koster. Bo T kommer att delta och representera SIKO.

o

SRF:s årsstämma hålls 23 – 25 mars på Hasselö (utanför Västervik). SIKO:s
ordinarie representanter Uffe och Björn S kommer att delta, samt ytterligare
två representanter som utses vid senare tillfälle.

o

SRF:s hemsida Informationen om SIKO på SRF:s hemsida har uppdaterats
genom Nilla.

o

SRF:s Blåljusgrupp har haft möte på Vinön. Nilla och Jejje deltog från SIKO.

o

Bo T rapporterade från SRF:s Bo-grupp, SCB:s statistik (en hopkoppling av
GIS information och folkbokföring) som ger en mer rättvisande bild av
antalet bofasta på öar, kommer snart att levereras.

o

Bohusläns Skärgårdsråd (medlem i SRF) kommer att träffa Gustav Hemming.
Stockholms Landsting uppfattas som förebild med ett särskilt
Skärgårdslandstingsråd.
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Regionala Skärgårdsrådet
o

Horstensleden en fördjupad information skall lämnas på kommande möte
den 15 februari. SIKO har lämnat förslag på lämpliga personer att vara
föredragande.

o

Sjötrafikfrågor kommer att diskuteras på Regionala rådet. Britt och Nilla har
haft förberedande kontakter med Waxholmsbolagets Åsa Tivelius rörande bl
a skolkort mm

Sjötrafik, aktuella frågor:
o

SL kortet gäller på Waxholmsbåtarna under vintertidtabellstid. Frågan som
uppkommit är hur skolkorten även de, ska kunna gälla på motsvarande sätt.
Frågan lyfts till Regionala Rådet (se föregående punkt i protokollet).

o

Blidösundsbolaget inklusive fartyget Blidösund är sålt till Styrsöbolaget,
som i sin tur har franska ägare. Oklart vilka konsekvenser detta eventuellt
får.

o

Studsavgift i Stavsnäs Vinterhamn Värmdö hamnar vill införa en s k
studsavgift (kostnad per passagerare som landstiger). Waxholmsbolaget har
överklagat. SIKO är klart negativa till studsavgifter – risk för fördyrad trafik
och oklart vilka bryggor som kan tänkas införa detta som en följd om
Stavsnäs gör det. Beslutades att föranmäla studsavgifter som en fråga till
Regionala Skärgårdsrådet (Britt).



Barn- och ungdomsfrågor Ulf berättade att Möja fått ett nyinflyttat barn – bra för
förskolan och skolan.



Rapporter (övriga möten man varit på)
o



RUFS möten Per F rapporterade om de möten han och Calle R deltagit i.
Skärgårdskopplingen i RUFS arbetet har varit marginell om man ser till hela
RUFS arbetet, därför extra viktigt att SIKO har deltagit.

Medlemsföreningar
o

Bo T rapporterade från SSIF, som deltagit i bra möte i Nynäshamn (övriga
mötesdeltagare var Landstinget, Länsstyrelsen, Waxholmsbolaget och
Fastighetsverket) beträffande hamnar på Landsort.
Vidare informerade Bo att Skärgårdstinget kommer att gå av stapeln den 18
augusti. En pressträff hålls den 18 februari. Finansiärer är Nynäshamn och
Haninge kommuner, SIKO medverkar.

o

Runmarö Ulla informerade att Runmarö föreningen har årsmöte i mars och
att arbete med punkter från ”Ö för Ö” planeras.

o

Ornö Per F informerade om

o



Bredbandsutbyggnad



VA utbyggnad



Skolrenovering

Rindö Jejje berättade att Rindöborna håller årsmöte den 20 mars.

Sida 4 av 7
o

Svartsö Björn C rapporterade att östra delen av Svartsö har fått
bredbandsfiber, medan västra delen återstår.

o

Utö Calle R rapporterade att föreningen håller årsmöte 20 februari och att
bredbandsutbyggnad är på gång.
Bo T tog upp frågan om Skärgårdsstiftelsens hyreshöjningar på Utö.
Generellt ser SIKO med oro på hyreshöjningarna främst för
jordbruksarrendatorerna men även för värdshusen och skärgårdskrogarna.
För dessa tillkommer även frågan om förkortning av arrendetiden till 3 år –
alldeles för kort arrendetid för långsiktighet och investeringar i
verksamheten. Vad gäller jordbruksarrendatorerna är det väl känt att
vinstmarginaler i verksamheten är ytterst begränsade alternativt obefintliga.
Samtidigt utför jordbruksarrendatorerna stor del av Skärgårdsstiftelsens
kärnverksamhet – markvård och bevarande av öppna landskap till glädje för
besökare.
En marknadsanpassning (höjning) för fritids- och permanentbostäder är
däremot enligt SIKO:s syn ett mer rimligt sätt att finansiera
Skärgårdsstiftelsens verksamhet.
Efter dialog beslutade styrelsen att uppdra till Bo T att förbereda en skrivelse
att skicka till ledamöter i Skärgårdsstiftelsens styrelse samt ledamöter i
Regionala Rådet.

8. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Anteckningar från senaste mötet finns på SIKO:s hemsida.
Kommande mötestider är utsatta till 6 mars, 13 juni samt 12 oktober.
Uffe informerade även om frågor som kommit från Länsstyrelsen (Rebecca Berlin)
gällande Central Baltic finansierade skärgårdsprojekt. Gör pengarna någon nytta för
skärgården? SIKO:s åsikt är generellt att medel som tillförs för skärgårdsutveckling är
positivt – uppdrogs åt Uffe med hjälp av Britt att besvara skrivelsen.





Post och paket Det planerade mötet med paketdistributörer den 24 januari fick ställas
in på grund av förhinder. Ny mötestid kommer och Uffe, för SIKO, och Lotta Ljungberg,
för Skärgårdsföretagarna, är inbjudna att delta.
Försöksverksamhet med samordnad paketdistribution kommer att genomföras på Möja
och Utö.

Ansökan om medlemskap i SIKO
o

Kymendö föreningen som tidigare har visat intresse har nu valt att vara medlem i
SSIF och tills vidare avstå medlemskap i SIKO.

o

Stavsuddaskärgårdens Intresseförening, var inbjuden till styrelsemötet och Göran
Lagerström gjorde en presentation av föreningen, som passar bra in i SIKO:s visioner
och verksamhet. Styrelsen beslutade enhälligt att rekommendera årsmötet att anta
Stavsuddaskärgårdens Intresseförening som ny medlem i SIKO.



Hemsidan Tidigare har överenskommits att en översyn över hemsideleverantörer
skall göras. Bo T och Nilla arbetar vidare med detta.



Möten framöver, Ö för Ö – möten planeras på Tjockö 22–23 februari och på Arholma
någon gång i mars.
Kalendarium (hålls även löpande uppdaterat och finns på SIKO:s hemsida
http://siko.org.se/text2_42.html )
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 Konferens ”Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande
plan 2018–2029 – fokus civila samhället”, 31 januari
 Österåkers skärgårdsråd, 2 februari
 SIKO AU, Skype, 6 februari kl. 18
 SRF Skärgårdskonferens Koster, 6 – 7 februari
 SKVVF, 8 februari kl 13.15
 Årsmöte Nämdö Hembygdsförening, lördag 10 februari kl 14
 Regionala Skärgårdsrådet, 15 februari
 Värmdö Skärgårdsråd, 15 februari
 Baltic Fem, Campus Roslagen, 16 februari 2018
 SIKO årsmöte 16–17 februari, Sandhamn
 Utö Kontakt- och Intresseförening årsmöte, 20 februari
 Ö för Ö Tjockö, 22 – 23 februari
 Trafikantföreningens Vintermöte, 22 februari
 Webbseminarium Trafik (Landsbygdsnätverkets Trafikgrupp), 28 februari
 Exekutivkommittén, 6 mars kl 8 – 10
 SKVVF, 15 mars kl 13.15
 Österåkers skärgårdsråd, 14 mars
 Rindöborna årsmöte, 20 mars
 Skärgårdsstiftelsen, 22 mars
 SRF årsmöte 23–25 mars
 Trafikantföreningens styrelse 5 april
 Referensgruppen för Sjötrafik 9 april kl. 14.30.-15.30
 Baltic Fem 14 april
 SKVVF, förbundsstämma 19 april kl 13.15
 Värmdö Skärgårdsråd, 3 maj
 Regionala Skärgårdsrådet, 17 maj
 Exekutivkommittén, 13 juni kl 8 - 10
 Skärgårdsbåtens Dag, 13 juni
 Skärgårdsstiftelsen, 15 juni
 Skärgårdsting Dalarö, 18 augusti
 SKVVF, 13 september kl 13.15
 Regionala Skärgårdsrådet, 20 september
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 Värmdö Skärgårdsråd, 11 oktober
 Exekutivkommittén, 12 oktober kl 8 - 10
 Referensgruppen för Sjötrafik 30 oktober kl 14.30 – 15.30
 Skärgårdsstiftelsen, 16 november
 SKVVF, 22 november kl 13.15
 Regionala Skärgårdsrådet, 29 november
 Värmdö Skärgårdsråd, 6 december
 Skärgårdsstiftelsen, 14 december


Arbetsgrupper Uffe påpekade att ambitionen är att ha 1 – 2 möten för
arbetsgrupperna per år (utöver de träffar som grupperna själva planerar).
Britt fick i uppdrag att kolla om Anders Jansson skall ingå i Kustfiskegruppen.
Uppdaterad arbetsgruppslista med kontaktuppgifter bifogas.



SIKO 2025 Per F presenterade ”SIKO inför 2025”, ett dokument framtaget av Per och
Calle R. Styrelsen var mycket positiv till dokumentet (bifogas) som kommer att tas
upp på årsmötet. Britt presenterade en power-point bild, som AU tog fram vid förra
mötet och som beskriver sambanden mellan ”SIKO 2025”, verksamhetsplan,
arbetsgruppernas arbete, planerade SIKO-projekt mm (bifogas).
En idé till projekt finns med arbetsnamnet ”Skärgårdsmentor” och är inriktat på att
vara ett stöd för nya skärgårdsbor (nyinflyttade).
Uppdrogs till Nilla, Per och Calle att ta fram info om SIKO 2025 inför årsmötet.

9. Politiker / Årsmöte 16 – 17 februari
Årsmötet är planerat till fredag 16 februari (politikerdebatt inför valåret) och lördag 17
februari i Sandhamn.
Uffe svarar för inbjudan till Landstingets skärgårdspolitiker. Beslutades även att Tomas
Norberg från Länsstyrelsen skall bjudas in.
Nilla hade förberett affisch, som styrelsen godkände – den finns nu på SIKO:s hemsida.
Anmälan om deltagande till Urban senast 7 februari.
Frågor till politiker har förberetts av Bo T och Björn S och behandlats av AU (bifogas).
Bengt Almkvist (SRF:s tidigare ordföranden) kommer att vara moderator samt även
ordförande för årsmötet.
Styrelsen diskuterade de förslag till Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan som
sänts ut inför mötet. Britt fick i uppdrag att färdigställa dokumenten och samtliga
uppmanades att skicka in eventuella bidrag / synpunkter snarast.
Uppdrogs även åt Nilla att göra lay-out:ade särtryck av Verksamhetsberättelse 2017
och Verksamhetsplan 2018.
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10. Övriga frågor
Uffe informerade om aktuella frågor:




Reservkraft till mobilmaster
Värmdö kommun vill göra naturreservat av Horsten
”Hela Sverige ska leva” har ställt fråga om medlemskap för SIKO. Styrelsen enades om
”samverkan” i första hand.

11. Mötet avslutades Uffe tackade deltagarna för engagemanget och avslutade mötet.

Britt Fogelström

Justeras:

…………………………...................

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

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

