SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från
styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (ordf)

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Alf Anderin

Svenska Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Joel Nordstedt

Söderöra, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Lars Olsson

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Arne Griphult

Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag

1. Mötets öppnande
Ulf Westerberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. I samband med dagens
styrelsemöte hölls även ett gemensamt möte med SIKO och Företagarna
Skärgården, separata minnesanteckningar från detta möte bilägges.
2. Val av justerare
Alf Anderin 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 Urban, lades även dessa utan erinringar till
handlingarna.
5. Remisser Inga nya remisser hade inkommit.

6. Information från ordförande, Uffe informerade om planeringen för SIKO:s
Höstmöte och politikerdebatt den 4 september på Waxholms Bio. Mötet
kommer att genomföras i samarbete med Företagarna Skärgården. En
arbetsgrupp med Urban och Nilla från SIKO samt Agneta Ö och Lotta från
Företagarna Skärgården kommer att arbeta med förberedelserna. Klart är att
Lasse Söderman från tidningen Skärgården kommer att vara moderator och att
Bengt Almkvist från SRF kommer att medverka.
7. På gång / avrapportering
◦

Komplettering av SIKOs nya stadgar, AU har enligt tidigare beslut i
uppdrag att:

 komplettera stadgetexten så att det även framgår att SIKO:s arbete syftar till
”förbättra förutsättningar för att möjliggöra fastboende” (redaktionell ändring)
 ta fram en bilaga där det ska framgå att föreningar som ansöker om
medlemskap i SIKO i sina egna föreningsstadgar skall ha formuleringar som
styrker att man arbetar mot samma mål som SIKO
 lägga ut info på SIKO:s hemsida
AU kommer att arbeta med detta på sitt planerade möte den 19 augusti.

◦

Skrivelse om postservice, Camilla S och Nilla har tidigare tagit fram en
skrivelse till Gustav Hemming, som delgivits styrelsen. Uppdrogs åt Nilla
att i samarbete med Lotta från Företagarna Skärgården utarbeta en
gemensam skrivelse ”Företagarna Skärgården och SIKO:s inställning
gällande post- och paketservice”.

◦

Strandskyddsremisser, Aktuella strandskyddsremisser är Österåker
och Vaxholm, vilka Arne kommer att arbeta med. Styrelsen uttryckte sin
uppskattning över det goda arbete Arne gör gällande
strandskyddsfrågorna.

◦

Central Baltic konferens, Per Frideen har deltagit på konferensen och
programmet med Pers kommentarer är bilagt.

◦

Uppdatering av RUFS, Inget nytt att rapportera – punkten finns med för
allmän bevakning under den tid arbete med uppdatering pågår.

◦

Seglarförbundets ungdomsprojekt / Young Voices, Britt har sedan
tidigare uppdrag att ordna möte med Sandra från Skärgårdsstiftelsen och
med Seglarförbundets projektledare – uppdraget kvarstår.

◦

Project Matchmaking, Bengt Almkvist deltog och hade dessförinnan
kontakt med bl a Uffe. Information om mötet lades ut på
www.skargardsbryggan.com .

◦

Partnerskapsmöte 22 augusti, Barbro Nordstedt är tillfrågad om att
delta, men har eventuellt praktiska förhinder – vi hoppas det löser sig, så
att Barbro kan delta.

◦

AMF1 skärgårdsråd, Kåre Hagman från SSIF och Charlotte Schröder
från Utö deltog. Enligt rapport från Charlotte var mötet sig likt (samma typ
av information som alltid). Viktigt att SIKO är representerat och tar
chansen att rapportera om våra aktuella frågor.

◦

Visitkort, Styrelsen beslutade enligt AU:s förslag att Nilla fick i uppdrag
att beställa visitkort från något av lågpriserbjudandena som finns på
nätet. Vi börjar med AU ledamöternas visitkort som en test.

◦

Musei-projekt, Information om projektet finns i SIKO:s förra
styrelseprotokoll samt i tidigare nummer av tidningen Skärgården. Allt är
positivt kring projektet, men finansieringen är inte löst. Vi avvaktar
besked från Landstinget.

◦

Regionala Rådets möte 8 maj, Intressanta frågor var bl a “service i
glesbygd” och Regionala Rådets framtida arbetsformer. SIKO tog upp
frågan om undervattensarbete, informerade om den planerade
politikerdebatten den 4 september samt bredbandsutbyggnad och
finansiering. Protokoll är utsänt till SIKO styrelse.

◦

Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte, Urban och Britt deltog på
styrelsemötet, som denna gång även innehöll intressant studiebesök på
Häringe naturreservat. Stiftelsens stora fråga är finansieringen,
oförändrade bidrag sedan flera år och stora underhållsbehov på
fastigheterna innebär en ansträngd ekonomi. En av de aktuella frågorna
på mötet gällde placering av mobilmast på Kuggmaren. Problemet är att
det finns enighet om att man vill ha bättre täckning bl a av säkerhetsskäl,
samtidigt vill ingen få sin utsikt förstörd av en hög mobilmast. Nilla tog
upp frågan om vi bör ha en uttalad policy från SIKO gällande
mobilmaster. Efter diskussion kom vi fram till att viktigast är att bevaka
att vi får framföra våra synpunkter i alla aktuella ärenden i skärgården.
Alf påtalade även att master är ganska lätta att lyfta bort/montera ned om
de inte fyller sin funktion längre. SIKO förordar att en mobilmast kan
plockas ner så fort det finns bättre alternativ, för att så långt möjligt
begränsa antalet master i skärgårdsmiljön. I övrigt diskuterades
Skärgårdsstiftelsens roll och uppdrag – samtliga fick i ”hemläxa” att läsa
på Stiftelsens stadgar (finns på www.skargardsstiftelsen.se ) för vidare
diskussion vid kommande möten.

8. Genomgång av förmiddagens möte SIKO / Företagarna Skärgården
◦

Skrivelse om postservice Finns nu beslut att Nilla och Lotta i
samarbete med tidigare skrivelse som grund vidareutvecklar en
gemensam skrivelse från SIKO och Företagarna Skärgården.

◦

Nytt Leaderområde Sune hade på det gemensamma mötet informerat
om det arbete som planeras för att etablera ett nytt Leader-område.
Styrelsen beslutade att uppdra åt Lasse Olsson att representera SIKO i
detta arbete fram till och med att en interimsstyrelse för det nya Leaderområdet bildats.

◦

Fartområden, Företagarna Skärgården driver denna fråga och SIKO
engagerar sig när så blir aktuellt.

◦

Bostäder i skärgården, SRF har en Bo-grupp och SIKO bordlade tills
vidare frågan för sin del.

◦

Arbete året runt, Tanken är att i lämpliga sammanhang föra fram att
utpräglad säsongsverksamhet (t ex viss turism) inte är lösningen för en
levande skärgård. Alla eniga i sak, men beslut om någon konkret åtgärd
togs inte i dagsläget.

◦

Strandskydd Efter Arnes föredragning på det gemensamma mötet var
samtliga eniga om att vi måste fortsätta att arbeta med denna fråga.
Beslutades att
▪

SIKO genom Björn S för upp frågan på nytt till SRF

▪

Arne tillsammans med den representant Företagarna Skärgården
utser arbetar vidare med att påverka i alla möjliga sammanhang
främst på Landstings och Länsstyrelse-nivå.

Sammanfattningsvis var samtliga mycket nöjda med det gemensamma
mötet SIKO / Företagarna Skärgården och ser positivt på fortsatt nära
samarbete.

9. Ekonomi Bordlades då Urban var frånvarande.

10. Övriga frågor
◦

Utbyggnad av hamnen i Stavsnäs, information har kommit bl a i media
om att kostnaderna för utbyggnaden av hamnen i Stavsnäs kommer ”att
få bäras av slutkonsument”, dvs det låter som fraktavgifterna riskerar att
höjas betydligt. Företagarna Skärgården har tagit fram förslag till en
skrivelse och SIKO styrelse uppdrog till Uffe och Britt att lämna
synpunkter så att skrivelsen kan bli gemensam för SIKO / Företagarna
Skärgården.

◦

Bilprovning på öar, Ulla L informerade att hon fått information från
Opus Bilprovning att besiktning kommer att genomföras på öarna i vanlig
ordning, preliminära datum är 29 augusti för Möja och 30 augusti för
Runmarö.

11. Nästa styrelsemöte och övriga aktuella möten
 Skärgårdsbåtens dag 11 juni
 Exekutivkommitté 18 juni
 SIKO AU möte 19 augusti Uppdrogs åt Nilla att undersöka om vi kan ha
mötet i Stavsnäs.
 Partnerskapsmöte inom Landsbygds- samt Havs- och fiskeriprogrammet
den 22 augusti
 SIKO styrelsemöte 28 augusti Uppdrogs åt Urban att boka Hartwickska
Huset kl 10.30 till 13.00
 SIKO Politikerdebatt och Höstmöte 4 september på Vaxholms Bio gemensamt med Företagarna Skärgården
 Blidö Frötuna firar 50 år som förening 6 september
 SIKO styrelsemöte 15 oktober Svealands Kustvattenvårdsförbund är
bokade för medverkan på mötet samt lokal – gemensamt med Företagarna
Skärgården
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 23 oktober
 Regionala Rådet 6 november
 SIKO styrelsemöte 8 december
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 18 december

12. Mötet avslutades

Britt Fogelström, sekreterare

Justeras:

………………………………………………………………………………
Ulf Westerberg, ordförande

Alf Anderin, styrelseledamot

Bilaga

Minnesanteckningar från
gemensamt möte för Företagarna Skärgården och SIKO
på BLIDÖ Värdshus tisdag 3 juni 2014
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Företagarna Skärgården:
Lotta Ljungberg

Ingmarsö

Sune Fogelström

Möja

Karin Almlöf

Sandhamn

Håkan Hedberg

Blidö

Anngret Andersson

Söderarm

Uffe Westerberg och Lotta Ljungberg inledde med att hälsa alla välkomna och ge
bakgrund till det gemensamma mötet. Båda föreningarna jobbar ofta med samma
frågor och ett mer kontinuerligt samarbete kring dessa uppfattas som givande.

Efter en kortare presentation av samtliga närvarande diskuterades frågorna nedan.
Först gjordes presentationer och i samband med dessa diskuterades hur vi
gemensamt kan arbeta vidare. Därefter samlades föreningarna till separata
styrelsemöten. Efter dessa samlades samtliga på nytt för en gemensam
sammanfattning och beslut om nästa steg för respektive fråga.

 Sjötrafiken, Britt sammanfattade nuläget gällande sjötrafikupphandlingen:
Skrivelse från Företagarna Skärgården, Trafikantföreningen och SIKO i början av
mars
Möte med Trafikförvaltningen på SL i början av april
Mail från Trafikförvaltningen med besked om förseningar i början på maj
Sjötrafikråd och referensgrupp – löften och utsagor finns, men inget händer före
hösten (=valet)
Sammanfattningsvis kommer heller inga beslut att tas före valet.

Anngret påtalade att SL kommer att utreda anropsstyrd trafik på land och efter
diskussion uppdrogs åt Britt att göra en skrivelse med budskapet att även
sjötrafiken bör beaktas i samma utredning.

 Postservice, Nilla informerade om att hon och Camilla S tidigare tagit fram en
skrivelse i frågan till Gustav Hemming. En allmän diskussion om post- och
paketservice i skärgården fördes. Alla var eniga om att en skrivelse med
”SIKO:s och Företagarna Skärgårdens inställning gällande post- och
paketservice” bör tas fram och det uppdrogs åt Nilla och Lotta att utforma
den gemensamma skrivelsen.

 Strandskydd, Arne gav en bred bild av läget gällande strandskyddslagens
tillämpning, vilken många gånger ger anledning till upprörda känslor och en
känsla av rättskränkning och maktlöshet. Detta skall inte ställas i motsats till
uppfattningen om allemansrätt och rörligt friluftsliv, vilket i sig är positivt. SIKO
kommer genom Arne att driva frågan och även på nytt lyfta den till
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF. Anngret stöttar Norrtäljes kommunalråd,
som har stort engagemang i frågan.

 Nytt Leaderområde, Sune informerade om det arbete som planeras för att
etablera ett nytt Leader-område. Lasse Olsson kommer att representera
SIKO i detta arbete fram till och med att en interimsstyrelse för det nya
Leader-området bildats och Anngret representerar Företagarna Skärgården.

 Politikermöte 4 september på Vaxholms Bio, SIKO har sedan tidigare planerat
för Höstmöte och politikerdebatt den 4 september på Waxholms Bio.
Beslutades att mötet kommer att genomföras i samarbete med Företagarna
Skärgården. En arbetsgrupp med Urban och Nilla från SIKO samt Agneta
Österman och Lotta från Företagarna Skärgården kommer att arbeta med
förberedelserna. Klart är att Lasse Söderman från tidningen Skärgården
kommer att vara moderator och att Bengt Almkvist från SRF kommer att
medverka.

 Övriga gemensamma frågor:

◦

Fartområden, Anngret informerade om att Företagarna Skärgården driver

denna fråga och har kontakter med Transportstyrelsen. SIKO engagerar
sig när så blir aktuellt.

◦

Bostäder i skärgården, En viktig fråga tyckte alla. SRF har en Bo-grupp
som arbetar med detta.

◦

Arbete året runt, Tanken är att i lämpliga sammanhang föra fram att
utpräglad säsongsverksamhet (t ex viss turism) inte är lösningen för en
levande skärgård. Alla var eniga i sak, men beslut om någon konkret
åtgärd togs inte i dagsläget.

Sammanfattningsvis var samtliga mycket nöjda med det gemensamma mötet SIKO /
Företagarna Skärgården och ser positivt på fortsatt nära samarbete. Beslutades att
ha ett nytt gemensamt möte den 15 oktober. Uppdrogs åt Nilla att planera praktiskt
för detta, preliminär bokning finns på Svealands Kustvattenvårdsförbund.
Långsiktigt vill de båda föreningarna utöver löpande samarbete arbeta för två
gemensamma möten per år.

Britt Fogelström
enligt uppdrag

Bilaga
CENTRAL BALTIC konferens

”Stockholmsregionen” träffas inför ett nytt Central Baltic-program 2014 – 2020.
Den 12 maj 2014 09:00 -14.00
Lokal: Summit Grev Ture, Grev Turegatan 30
08:30 Frukost
09:00 Välkommen Gustav Hemming, landstingsråd, Stockholms läns landsting, och Lars Nyberg,
Länsledningens stab, Länsstyrelsen i Stockholm – presenterar bakgrund och visionen. Gustav och Lars
har varit Stockholmsregionens representanter i Joint Programming Committee för Central Baltic 2014
-2020.
09:15 Central Baltic Programme 2014 – 2020 Hans Bjurbäck, av Näringsdepartementet utsedd
samordnare för de svenska regionerna i processen att utarbeta ett nytt program. Annika Claesson,
tillhör sekretariatet för Central Baltic INTEREG IV A Programme 2007-2013 och föreslagen Contact
Point för Central Baltic programmet 2014-2020 i Stockholm.
09:45 Regionalt Strukturfondsprogram Stockholm och Socialfonden Stockholm Jonas Örtquist,
Länsstyrelsen i Stockholm
09:55 Tips för framgångsrika projekt - nya möjligheter 2014-2020 Daniel Sköld, Eurosolution
10:10 Workshop För Central Baltic 2014 – 2020 har fyra insatsområden valts – under denna punkt
genomförs fyra parallella workshops, en för varje insatsområde med målsättningen att diskutera och
utveckla nya och befintliga projektidéer, initiera partnersamarbeten samt att se möjligheterna med
EU finansieringen. Varje workshop inleds med ett inspirerande projekt som genomförts under
föregående programperiod. (Läs mer om respektive workshop sid. 2)
12:30- 14.00 Lunch och nätverkande Mingla, ”brainstorma” och hitta partners – allt i syfte att
mobilisera projekt inför Central Baltic 2014 – 2020.

Per Frideens kommentar: Det framgår tyvärr inte i sammanställningen från workshop A att jag med
emfas försökte driva frågan om de småskaliga och mångsysslande skärgårdsföretagens problem med
de komplexa och ofta korkade regler som gäller för olika verksamheter. Regelverken bör rensas för
att underlätta vardagen för varje småföretagare. Ett Cb- projekt skulle kunna belysa svårigheterna i
respektive land och där skulle man eventuellt kunna se möjligheter till både förenkling och utveckling
som gagnar Östersjöområdets företagare. Tanken kan skapa ringar på vattnet och inspirera till
byråkratiskt nytänkande! Eller???

