SIKO styrelsemöte, möte nr 3 år 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,
protokoll från styrelsemöte på Hartwickska huset den 16 april 2015

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (ordf)

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening (kassör)

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Alf Anderin

Svenska Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Per Frideen

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Lars Olsson

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Arne Griphult

Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag

Total res- och mötestid 81 timmar.
1. Mötets öppnande Ulf W öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
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 Ulla Larsson lades
utan erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från föregående AUmöte, som justerats via mail av Nilla, lades även dessa utan erinringar till
handlingarna.
5. Remisser Inga nya remisser har inkommit. Den svävarremiss som tidigare
diskuterats, är beslutad och beviljad.
6. Ekonomi Urban informerade att anslagsframställan om 525.000kr nu är
inlämnad. Vidare är fakturor på medlemsavgifter skickade till
medlemsföreningarna. Uffe uppmanade föreningsrepresentanterna att se till att
medlemsavgifterna betalas (bra för SIKO:S likviditet). SIKO:s bredbandsprojekt

BUD2 är nu avslutat och Urban har lämnat ekonomisk rapport och Sune lämnar
övrig slutrapport.
7. På gång / avrapportering
 SRF – Björn S berättade från årsmötet 28 mars i Blekinge där Ulf, Björn och
Nilla deltog som SIKO:s representanter. Även Camilla Strandman deltog, men
avgick i och med detta möte. Det var ett bra och intressant möte och rapporter
finns på www.skargardsbryggan.se Viktiga frågor, bland många, som SRF
kommer att driva är ungdomsfrågor och blåljusfrågor.
 Åland studiebesök 4 – 6 oktober AU har enligt styrelsens uppdrag haft
kontakt med Brändö kommun och kommundirektören på Brändö, John Wrede,
som gärna tar emot oss. Tema för studiebesöket är bredband – Brändö
kommun var tidigt ute och det blir intressant att höra vilken betydelse
bredbandet haft samt diskutera drift- och leverantörsfrågor.
 Möte om postservice Nilla har haft kontakter med Thomas Nordberg på
Länsstyrelsen och förhoppningen är att så småningom få till ett möte för att
kunna driva frågorna om post- paket- och kassaservice vidare. Thomas
Nordberg anser att det är PTS som bör driva frågan. Uppdrogs år Nilla att
bevaka vidare vad som händer. Ett överraskande brev har även skickats till
Lotta Ljungberg på Ingmarsö, där paketservice hem till bostaden utlovas
oavsett var man bor??! Brevet är delgivet SIKO:s styrelse, rapportera gärna till
Nilla om fler har fått brevet från Posten.
 Strandskydd Arne kommer att delta på Strandskyddsdelegationens
konferens den 12 maj.
 Uppdatering av RUFS Nilla och Per F har deltagit på RUFS konferens. Per
informerade bl a om en forskningsrapport ”Sju perspektiv på hållbar
utveckling” samt berättade att samma kärnöar som idag finns med i visionen
för 2030. Presentationerna från konferensen finns på SIKO:s hemsida.
 Sjötrafiken SIKO har tillsammans med representanter för Trafikantföreningen
träffat Gunnar Friberg och Åsa Tivelius, som arbetar på Sjötrafiksektionen
(gällande namn på den organisatoriska enhet inom SL, som motsvarar
Waxholmsbolaget). De frågor som berördes var främst:
◦ avsaknad av helgtrafik i vinterturlistan för Ingmarsö mfl bryggor på
samma trad
◦ Husarö – Boda sommartidtabellen, bristfälligt med turer till
kommuncentrum
◦ önskemål om basturlista
◦ Nord Syd-linjen
◦ förlängd sommarturlista
Budskapet kring önskemålen om förstärkta turer, var att det är prioriterat, men att
pengar saknas. Framfördes att det kan vara positivt med skrivelser från SIKO och

Trafikantföreningen till Trafiknämnden. Det var ett bra möte med informellt utbyte och
vi hoppas fortsätta med den här typen av kontakter med tjänstemännen.
I anslutning till denna punkt informerade Uffe att Waxholmsbolaget skickat utbrev om
ny entreprenör för frakterna. Brevet tycks vara ganska slumpmässigt distribuerat.
Bilägges för information.
 Barn – och ungdomsfrågor Seglarförbundet kommer att verka för att några
segelklubbar i Stockholms-området engageras i att ordna en ”prova-påsegling”-aktivitet för ungdomar i samband med Skärgårdsstiftelsens Grindadag 23 maj. Eventuellt kan det bli aktuellt för SIKO att organisera så att
intresserade skärgårdsungdomar kan delta.
 Museibroschyr Nilla och Britt jobbar vidare med den planerade museibroschyren. Planen är att distribuera broschyren ombord på Nord-Syd-linjen.
Besked från Landstinget om hjälp med finansieringen av tryckkostnaderna har
ännu inte kommit.
 Samverkan St Nassa – Svenska Högarna Alf A informerade om aktuella
frågor från BSPA (Baltic Sea Protected Area), numera HELCOM MPA
(Helsingsforskommitténs Marine Protected Area). Se bilaga.
 Rapporter
◦ Lars O informerade om Svealands Kustvattenvårdsförbund, inom kort är
det aktuellt med årsmöte. Styrelsen konstaterade att det är positivt att
SIKO deltar i styrelsearbetet.
 Årsmöte UROSS Den 28 april håller UROSS årsmöte. Leader
Stockholmsbygd är benämningen på verksamheten under programperioden
2014 – 2020.
8. Information från ordförande, AU
 Exekutivkommittén Inget nytt möte har hållits sedan förra styrelsemötet. Nästa
möte är den 21 maj. Maila gärna Uffe om det är någon särskild fråga SIKO bör
driva.
 Ansökan om medlemskap i SIKO Inga nya ansökningar har inkommit, men är
troligen på gång så småningom från Svartsö och Stavsudda.
 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 (). Följande mötestider finns nu föreslagna:
◦ Styrelse 28 maj kl 18 – 20 Till detta möte skall Jens Sjöström (s) bjudas
in.
◦ Styrelse 5 september heldag Nämdö (SIKO träffas kl 10 och
Skärgårdsföretagarna är välkomna att ansluta kl 13) PUB kväll.

◦ Styrelse 4 - 6 oktober, studieresa / erfarenhetsutbyte med Brändö
◦ Styrelse 7 december
◦ Styrelse 26 januari
 Arbetsrutiner
◦ Lista över ansvarsområden och personer, Vi kollade igenom
förteckningen, som är sammanställd av Nilla. Ett utskick skall göras till
styrelsen för hantering enligt PUL (personuppgiftslagen), innan vi lägger ut
listan på hemsidan. De båda förteckningarna med styrelseledamöter
respektive ordföranden för medlemsföreningar läggs på SIKO:s
hemsida.
9. Ö-rapporter (i mån av tid) Punkten bordlades i brist på tid.
10. Övriga frågor Jejje berättade att Waxholms kommun i praktiken avvecklar sitt
Skärgårdsråd. Det är ett viktigt forum för att driva skärgårdsfrågor och Jejje vill
ha information om hur det fungerar i övriga skärgårdskommuner. Rapportera
direkt till Jejje om läget i respektive kommun.
11. Mötet avslutades

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

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

Bilagor: skrivelse från Waxholmsbolaget om ny fraktentreprenör
HELCOM MPA rapport

