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Total res- och mötestid 99 timmar.
1. Mötets öppnande Ulf W öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
I inledningen av mötet medverkade skärgårdslandstingsrådet Gustav
Hemming och kanslichef Sofia Jöngren. De frågor som Gustav H tog
upp var främst:
 Skärgårdstrafiken
◦ Nord – syd linjen
◦ förlängning av sommarturlistan
◦ trafik till Huvudskär
 Aktuellt från Exekutivkommittén
◦ utvecklingsinsatser enligt ett PM från Länsstyrelsen går nu in i en operativ
fas med pilotprojekt på Utö
 Regionala Rådet – ambitionen är att utveckla arbetsformerna för att
skärgårdsfrågorna ska kunna drivas effektivare.

 Skärgårdsskolorna samt rekrytering till dessa och även rekrytering i övrigt.
Idéer finns om en allmän rekryteringsdag där arbetsutbudet i skärgården och
möjligheterna att flytta in, bo och jobba kan tydliggöras.
Vid dialogen i anslutning till Gustavs föredragning lyftes bl a följande:
 SIKO överlämnade en skrivelse om behovet av vissa specifika
utvecklingsinsatser rörande sjötrafiken (bifogas):
◦ avsaknad av helgtrafik i vinterturlistan för Ingmarsö mfl bryggor på
samma trad
◦ Husarö – Boda sommartidtabellen, bristfälligt med turer till
kommuncentrum
◦ önskemål om basturlista
 Allmänt samförstånd fanns om att ”pusha” för Nord Syd linjen – en säsong är
kort tid för att få genomslag i marknadsföringen, så vi behöver hjälpas åt. SIKO
avser att lägga information på hemsidan och på www.skargardsbryggan.se Idén
är att ta fram några exempel på trevliga skärgårdsturer, som nu blir möjliga. Vi
betonade vikten av att få tillgång till tabeller både för nord/sydliga och ordinarie
sommartabell så fort som möjligt.
 SIKO:s anslagsframställan Gustav förordade att SIKO inkommer med
ansökan med höjt belopp, så som det diskuterades på årsmötet.
 Bredbandsutbyggnad – SIKO framförde att stöd för fortsatt utbyggnad
kommer att behövas.

2. Val av justerare Ulla Larsson utsågs att justera protokollet.
3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU+styrelse Protokoll från föregående
styrelsemöte som justerats via mail av ordförande och av Alf Anderin lades utan
erinringar till handlingarna. Även årsmötesprotokollet och protokollet från det
konstituerande styrelsemötet lades till handlingarna. Minnesanteckningarna från
föregående AU-möte, som justerats via mail av Nilla, lades även dessa utan
erinringar till handlingarna.
5. Remisser Inga remisser har inkommit.
6. Ekonomi Urban redogjorde för det ekonomiska läget. Urban kommer att
ombesörja att anslagsframställan på 525.000 kr lämnas in till Landstinget.
Verksamhetsberättelsen för 2014, som undertecknades av
styrelsemedlemmarna samt Verksamhetsplanen för 2015 kommer att bifogas
anslagsframställan.
7. På gång / avrapportering
 SRF årsmöte 28 mars i Blekinge – Ulf, Björn och Nilla planerar att delta.
Positivt om ytterligare någon har möjlighet att delta, kontakta Björn S snarast!

 www.skargardsbryggan.se Nilla berättade hur arbetet med Skärgårdsbryggan
fungerar. Fler personer behövs till gruppen som arbetar med
Skärgårdsbryggan, om intresse finns, kontakta Nilla!
 Politikerdialogen på SIKO årsmöte, reflexioner Uppfattades allmänt som ett
lyckat arrangemang och positivt att det fanns en samförstånds- och
utvecklingssyn på skärgårdsfrågorna.
 Möte om postservice Nilla informerade att det finns förslag om att ordna ett
seminarium för att kunna driva frågorna om post- paket- och kassaservice
vidare. Uppdrogs år Nilla och AU att försöka se till att seminarium ordnas.
 Strandskydd Frågan finns alltid med på dagordningen för fortsatt bevakning.
Arne åtog sig att följa upp om det nya Vattendirektivet berör
strandskyddsfrågan.
 Uppdatering av RUFS Uppdrogs åt Per F att följa upp vad som händer.
 Samarbete med/fortsättning av Young Voices, träff med Sandra samt
även Seglarförbundets ungdomsprojekt En träff har nu genomförts med
representanterna för Seglarförbundet, Skärgårdsstiftelsen (Young Voices)
samt Nilla och Britt från SIKO. Konkret finns en möjlighet till samarbete i
samband med Skärgårdsstiftelsens Grinda-dag som planeras i maj.
Seglarförbundet försöker ordna en ”prova-på-segling”-aktivitet och SIKO
kan då medverka till att skjutsa dit intresserade skärgårdsungdomar.
(fortsättningsvis döps denna punkt om till ”Barn- och ungdomsfrågor”)
 Interreg Central Baltic Per F informerade ytterligare i anslutning till den
rapport som skickats ut till styrelsen.
8. Information från ordförande, AU
 Exekutivkommittén Ulf rapporterade från möte med Exekutivkommittén. Efter
höstens val är det nu delvis nya personer i kommittén. De kommuner som är
representerade är Haninge, Värmdö och Österåker. Följande frågor hade
diskuterats:
◦ kassaservice
◦ skolbarns resor över kommungränser
◦ regeländringar för dieselbränsle
◦ pilotprojekt på Utö
◦ avfallshantering
◦ Furusundsleden, sänkt tillåten hastighet
◦ skärgårdstrafiken
◦ fiskmarknad
◦ problem med mink i ytterskärgården

◦ regionala skärgårdsrådet, utveckling av arbetsformer
 Mötestider AU har tagit upp frågan om en studieresa till Åland för
erfarenhetsutbyte, kan vara av intresse till hösten. Styrelsen var mycket positiv
till detta. Vidare beslöts att bjuda in Skärgårdsföretagarna till styrelsemötet på
Nämdö (SIKO träffas kl 10 och Skärgårdsföretagarna är välkomna att ansluta kl
13). Följande mötestider finns nu föreslagna:
◦ Styrelse 16 april kl 17 – 19
◦ Styrelse 28 maj kvällsmöte
◦ Styrelse 5 september heldag Nämdö
◦ Styrelse 4 - 6 oktober, preliminärt planerad studieresa / erfarenhetsutbyte
med Åland
◦ Styrelse 7 december
◦ Styrelse 26 januari
 Arbetsrutiner Ulf påminde om de arbetsformer, som vi börjat tillämpa och vill
vidareutveckla – ansvariga personer för olika frågor. Då kan Ulf lämna
information och skrivelser vidare till den utsedda ansvarige och vårt arbetssätt
effektiviseras och snabbas upp. Beslut och diskussioner sker precis som hittills
på styrelsemötena. Nilla har sammanställt en lista över ansvarsområden och
personer, bifogas. Det är bara att anmäla intresse om någon ytterligare vill ingå
i någon grupp. Avsikten är att listan tas upp på nästa möte för att fastställas.
Nilla påpekade att vi behöver hantera enligt PUL (personuppgiftslagen) innan vi
lägger ut listan på hemsidan. Vidare kommenterades de båda förteckningar
Nilla tagit fram, styrelseledamöter respektive ordföranden för
medlemsföreningar, bifogas. Kallelse till styrelsemöten samt protokoll skickas
utöver till styrelsen även för information till ordföranden i medlemsföreningarna,
som ansvarar för vidare information inom sin förening.
9. Nyheter
◦ Facebook Det finns en öppen Facebook sida för SIKO och alla
uppmanades att gå in och ”gilla” sidan.
◦ Grinda-dagen Kommer att genomföras lördag 23 maj. (se även under
punkt 7)
10. Ö-rapporter (i mån av tid) Punkten bordlades i brist på tid, men vi hann få en
rapport att det på Ornö är risk att det gamla skolhuset kommer att rivas.
Bakgrunden är skador i byggnaden, men en rivning är trist med hänsyn till
kulturvärdet. Bo Tyrefors informerade även om en enkätundersökning som
SSIF genomfört, för mer info, se SSIF:s hemsida.

11. Övriga frågor Ett möte rörande Regionala trafikförsörjningsprogrammet (avser
långsiktig utveckling av kollektivtrafik) kommer att hållas 10 mars. Jejje kommer
att representera SIKO.
I samband med Båtmässan i Älvsjö kommer ett seminarium att ordnas,
där Nord-Syd linjen skall presenteras i detalj. Nilla och Britt deltar.
 Möten 2015
AU möte 30 mars kl 16 telefon/skype
Styrelse 16 april kl 17 – 19
AU möte 18 maj kl 11 fysiskt möte
Exekutivkommitté 21 maj kl 16 - 18
Styrelse 28 maj kvällsmöte
AU möte 23 juni kl 18.30 telefon/skype
AU möte 17 augusti Nämdö
Styrelse 5 september heldag Nämdö
AU möte 24 september kl 18.30 telefon/skype
Styrelse 4 - 6 oktober, preliminärt planerad studieresa / erfarenhetsutbyte med Åland
Exekutivkommitté 13 oktober kl 12 - 14
AU möte 3 november kl 18.30 telefon/skype
Styrelse 7 december
AU möte 11 januari 2016 fysiskt möte
Styrelse 26 januari
12. Mötet avslutades

Britt Fogelström
sekreterare
Justeras:
…………………………
Ulla Larsson

….......................................................
Ulf Westerberg, ordf

Bilagor: sjötrafikskrivelse, ansvarsområden / personer,
förteckningar över styrelsemedlemmar och ordföranden i medlemsföreningar

