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SIKO styrelsemöte, möte nr 3 år 2018

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på
Kvarnholmen, 28 mars 2018
Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja ordf.
Urban Gunnarsson, Norrt. kassör
Britt Fogelström, Möja, sekr.
Björn Cederwall, Svartsö
Joel Nordstedt, Söderöra
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Ulla Larsson, Runmarö
Calle Regnell, Utö
Lena Svenonius, Björkö
Göran Lagerström, Karsholmen
Björn Öberg, Landsort

Mellanskärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.
Mellanskärgårdens Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Rindöborna
Runmarö Intresseförening
Utö Intresseförening
Björkö Arholma Hembygdsförening
Stavsudda Skärgårdens Intresseför.

Frånvarande:
Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf.
Nämdö Hembygdsförening
(Nilla var på väg till SIKO:s möte, men fick p gr a ishinder avbryta resan)
Björn Sjöblom, Yxlan
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Bo Tyrefors, Södra Gålö
Södra Skärgårdens Intresseförening
Per Frideen, Ornö
Thomas Johansson, Äpplarö
Mellanskärgårdens Intresseförening
Alf Anderin, Svenska Högarna
Blidö Frötuna Skärgårdsför.
Anita Heurlin, Svartsö
Svartsörådet
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 årsmötet,
konstituerande styrelsemötet och föregående styrelsemöte 17 februari som är
justerade samt minnesanteckningar från föregående AU-möte 6 februari, som
justerats via mail av Nilla, lades till handlingarna.
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5. Remisser / uppföljning
Aktuella remisser
• Förslag till GODSSTRATEGI Remissvar har skickats in.
• Stockholms Läns Fiskarförbunds ansökningar för att minska
skarvpopulationen i Stockholms skärgård Göran Lagerström har skickat
yttrande för SIKO:s del.
• Trafikförvaltningen arbetar med ”Utvärdering av Försök med SL taxa i
Waxholmsbolagets trafik”. Styrelsen diskuterade kort erfarenheterna
och uppdrog åt Britt att lämna remissvar med en positiv grundton. Sett
ur ett skärgårdsperspektiv är all utveckling som ökar passagerarantalet,
särskilt under lågsäsong, positivt.
6. Ekonomi Urban redogjorde för det allmänna läget. Så här års har SIKO, i likhet med
tidigare år, likviditetsproblem, eftersom ansökan om och utbetalning av anslag sker så
sent under verksamhetsåret. Konstaterades även att årsmöteskonferensen i
Sandhamn blivit oväntad dyr, även med hänsyn tagen till det stora deltagarantalet.
Uppdrogs åt AU att formulera ett brev till konferensanläggningen med syfte att SIKO
bör kunna krediteras del av kostnaderna.
7. Skärgårdsmentor Uffe berättade om idén med ett projekt kallat ”Skärgårdsmentor –
Hur kan man bli skärgårdsbo?”. Projektet är tänkt att fånga upp och stötta de
personer och familjer som kan vara intresserade av att bli skärgårdsbor. Malin Wallner
på Södermöja, själv utflyttad med man och fyra skolbarn sedan två år tillbaks, är
tillfrågad om att vara projektledare. Avsikten är att söka särskilda projektmedel och
AU fick i uppdrag att arbeta vidare för att få tillstånd projektet.
8. På gång / avrapportering
•

SRF SRF:s årsstämma hölls 23 – 25 mars på Västervik Resort. Uffe
rapporterade från mötet, som varit bra, intensivt och innehållsrikt. Från SIKO
har vi nu en invald representant i SRF:s Valberedning, Nilla Söderqvist.
SRF har givit ut en Geografibok, som Skolnätverket producerat. En fin bok,
som genom barnens berättelser om sina öar är väldigt bra reklam för att bli
skärgårdsbo. Boken kostar 80 kr och styrelsen beslutade att SIKO skall köpa en
låda (40 st.), uppdrogs åt Britt att göra detta.

•

•

Regionala Skärgårdsrådet Senaste mötet var den 15 februari (Britt ser till att
protokollet skickas till SIKO:s nuvarande styrelse). Kommande möte är den 17
maj.
Sjötrafik
•

Upphandlingen För närvarande pågår kvalificering av anbudsgivare. När
Landstinget beslutat vilka som är accepterade som anbudsgivare kommer
anbudsunderlaget att delges. SIKO har löfte att få underlaget tillsänt så fort
som det delges anbudsgivarna.
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•
•
•
•
•

•

Referensgruppen för Sjötrafik har möte den 9 april kl 15.30. Sannolikt
kommer Joel N att representera SIKO vid detta tillfälle.
Frakt under isläggning Erfarenheterna av frakt med Queen under isläggning
har varit goda. Båten klara 30 cm is och planen är att ha två frakt turer per
vecka under vintern kommande år.
Aurelia En ny vinterbåt trafikerar Arholma.
Ny vinterbåt En av Waxholmsbolaget helt nybyggd, isbrytande vinterbåt
(hybridteknik) kommer i trafik kommande år. Viss oro för restiden med den
begränsade maxfarten, 10 knop.
Waxholmsbåtarna / Sjöräddning En idé finns att Waxholmsbåtarna, som
under stor del av året ligger på öar (Husarö, Möja, Nämdö och Utö) över
natten, skulle kunna användas för akuta sjuktransporter om helikoptern inte
kan komma. Styrelsen gav AU i uppdrag att driva frågan (nästa möte med
Regionala Skärgårdsrådet).
Trafikstatistik Göran Lagerström refererade till statistik över passagerarantal
och berättade om hur lyckat projektet med ny Waxholmsbåtsbrygga till
Karsholm blivit och vad det betytt för utvecklingen och närvaron på ön.

•

Barn- och ungdomsfrågor - bordlades av tidsskäl

•

Rapporter (övriga möten man varit på)
•

Ö för Ö Arholma Uffe rapporterade från mötet. Uffe deltog från SIKO och
Lena Svenonius representerade Björkö-Arholma Hembygdsförening. Det
hade varit ett engagerat och lyckat möte. Tomas Norberg har fått ett pris för
initiativet och arbetet med Ö för Ö-möten. På tur nu står skärgårdens
replipunkter.

•

Webbinarium Britt berättade kort om ett webbinarium anordnat av
Landsbygdsnätverket och med tema Kollektivtrafik i glesbygd. Fem olika
medverkande berättade om samåkningslösningar, forskningsrapporter etc
och för SIKO:s del berättade Britt om sjötrafiken i Stockholms skärgård. Ca
100 deltagare var uppkopplade och deltog via nätet.
Norrtälje Skärgårdsråd Urban rapporterade från möte den 21 mars med
Norrtälje Skärgårdsråd. Nästa möte är den 16 maj och Urban kommer även
då att representera SIKO. Utöver Norrtälje Skärgårdsråd har SIKO egen
representation i Värmdö Skärgårdsråd.

•

•

Medlemsföreningar Joel tog för Blidö Frötunas del upp problemen med dåligt
underhåll av och standard på bryggor – två bryggor riskerar att stängas av från
trafik. Denna fråga behöver lyftas till Regionala Skärgårdsrådet och
Referensgruppen för Sjötrafik.

9. Information från ordförande, AU
•

Exekutivkommittén Uffe rapporterade från det senaste mötet, då nya
landshövdingen Sven-Erik Österberg hållit i mötet. Uffe hade passat på att bjuda
in nya landshövdingen att besöka skärgården.
En fråga från mötet var att det nu finns möjlighet att söka pengar med ”en
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ingång”. 2 miljoner har samlats i en pott (Länsstyrelsen 500,000, Landstinget
500,000 och 250,000 vardera från Norrtälje, Österåker, Värmdö och Haninge) för
att förenkla så att den sökande kan göra en samlad ansökan.
•

Post och paket Uffe rapporterade att tidigare diskuterad försöksverksamhet med
samordnad paketdistribution nu kommer att genomföras på Möja och Utö när
vårturlistan börjar gälla.

•

Ansökan om medlemskap i SIKO Ingmarsö Byalag och Arholma Intresseförening
har meddelat att man är intresserade av medlemskap i SIKO. Nästa
beslutstidpunkt för antagning av nya medlemmar är årsmötet 2019.

•

Hemsidan Positivt med SIKO:s hemsida är att den uppdateras snabbt och
löpande. Samtidigt finns ett behov av enklare och modernare lay-out, vilket även
diskuterats tidigare. Uppdrogs åt Göran L att återkomma med förslag hur
hemsidan kan moderniseras.

•

Arbetsgrupper Uffe redogjorde för hur SIKO:s arbetsgrupper är organiserade.
Uppdrogs åt Britt att efter avstämning i AU skicka ut en förteckning, som samtliga
kan kolla på och meddela eventuella uppdateringar. Om man är intresserad att
delta i någon arbetsgrupp är man mycket välkommen att meddela detta!
En ny grupp för Hemsida / kommunikation bildades under mötet med de
föreslagna deltagarna Göran L och Nilla.

•

SIKO 2025 SIKO har nu tre dokument som har behov att vara samstämda:
•
•
•

SIKO 2025
”Skärgårdskunskap”
Verksamhetsplanen

Uppdrogs åt Göran L och Britt att se över dokumenten.

•

Möten framöver

Kalendarium (hålls även löpande uppdaterat och finns på SIKO:s hemsida
http://siko.org.se/text2_42.html )
• Trafikantföreningens styrelse 5 april
• Referensgruppen för Sjötrafik 9 april kl. 14.30.-15.30
• SIKO AU möte Skype, 10 april kl 18.15
• Naturturism på frammarsch, Landsbygdsnätverket 12 april
(Nilla och Britt deltar)
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• Baltic Fem 14 april
• Hur kan vi använda världsarvsidén som en möjlighet? 17 april,

Stockholms Handelskammare
• SKVVF, förbundsstämma 19 april kl 13.15
• Nordiska skärgårdssamarbetet, 26 april kl 9 - 14 Morgondagens skärgårdsbo
• Värmdö Skärgårdsråd, 3 maj
• SKVVF Kontaktombudsmöte, 4 maj kl 13
• SRF:s Bredbandsgrupp, 5–6 maj möte i Sörmland
• Norrtälje Skärgårdsråd, 16 maj
• Regionala Skärgårdsrådet, 17 maj
• SIKO styrelse, 23 maj (Landstinget)
• 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
• 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

10. Övriga frågor
•

Björn C tog upp frågan om service (tillgång till toa mm) vid replipunkten Boda.
Beslutades att AU i ett första steg tittar på frågan.
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11. Mötet avslutades Uffe tackade deltagarna för engagemanget och avslutade mötet.

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

