SIKO styrelsemöte, möte nr 5 år 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte på Nämdö den 5 september 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.)

Björn Cerderwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Heldagsmöte.
I samband med styrelsemötet fick vi genom Yngve Hässler en presentation av
Nämdö Fibers bredbandsutbyggnad på Nämdö inklusive besök i nodhus mm. Vidare
besökte vi Skärgårdsmuseets Nämdöfilial och blev guidade av Maria Nilsson.
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 Alf Anderin lades utan
erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från föregående AU-möten
22 juni och 16 augusti, som justerats via mail av Nilla, lades även dessa utan
erinringar till handlingarna.

5. Remisser Inga nya remisser har inkommit.

6. Ekonomi Urban hade tagit fram förslag till ny budget, i balans och anpassad till

den ersättning som Landstinget beviljat. Styrelsen beslutade godkänna
föreslagen, bifogad, budget. Bl a har projektet med broschyr över
Skärgårdsmuseer lagts på is. Vidare beslutade styrelsen om oförändrade
belopp för mötes- och reseersättningar, enligt bilagt förslag.
Gällande medlemsavgifter från föreningarna återstår betalningar från Rindö, Nämdö
och Runmarö.
AU planerar ett personligt samtal med Gustav Hemming gällande behovet av
utveckling av SIKO:s anslag.
7. På gång / avrapportering
 SRF – Björn S och Jejje berättade från mötet 21 – 23 augusti på Hemsö där

de deltagit som SIKO:s representanter.
◦ Blåljusgruppen är igång. Bl a behöver man kartlägga antalet boende på

skärgårdsöarna.
◦ Färjegruppen kommer att ha möte med Trafikverket den 4 november.
◦ Bredbandsgruppen, ingen representerade SIKO denna gång. Sune är

SIKO:s ordinarie representant. Styrelsen beslutade att utse Uffe som
ersättare.
Erfarenheterna av att driva arbetet i arbetsgrupper är mycket goda.
Nästa SRF möte kommer att hållas i Göteborg den 7 – 8 november.
Björn har för SIKO:s del beställt SRF 30 väggalmanackor.
 Åland studiebesök 4 – 6 oktober Inbjudan är uppdaterad och skickas nu till

representanter för Bredbandsföreningarna, Skärgårdsföretagarna och
Länsstyrelsens bredbandshandläggare. Inbjudan bifogas. SIKO:s
styrelserepresentanter deltar utan kostnad och övriga till självkostnadspris.
 Strandskydd Fredag 11 september kommer Arne G och AU att träffa

Strandskyddsdelegationen.
 Sjötrafiken Britt informerade om:
◦ Sjötrafikupphandlingen - det pågår utvärdering av inkomna anbud och

tystnaden är total. Det skall beslutas om tilldelning under senhösten.
Trafiknämnden skall hålla sammanträden 17 november och 8 december så

troligen händer något vid dessa datum, eller något av dem, om det inte
tillkommer några extramöten.
◦ Nord-Syd-linjen – utvärdering pågår av det lyckade försöket med Nord –

Sydlinjen. SIKO har lämnat synpunkter i särskild ordning (delgivet
styrelsen). Konstaterades på nytt att utveckling av sjötrafiken självklart är
positivt, samtidigt som vi från SIKO har prioritet för att RUFS normerna i
första hand skall uppfyllas.
◦ Utveckling av turlistor Med utökad trafik uppstår på vissa öar, som

trafikeras av olika linjer, frågan: ”Var kan jag åka härifrån?” snarare än ”När
går båten?”. Uppdrogs åt Britt och Nilla att jobba vidare med ”nytt tänk”,
kanske kan vi som försök utveckla t ex en Nämdö respektive Möja turlista
till nästa sommar, som enklare kan svara på frågan ”Var kan jag åka
härifrån?”
 Postservice Nilla har haft kontakter med Thomas Norberg på Länsstyrelsen

och förhoppningen är att så småningom få till ett möte för att kunna driva
frågorna om post- paket- och kassaservice vidare. Nilla arbetar med detta
tillsammans med Lotta Ljungberg från Skärgårdsföretagarna. Länsstyrelsen
har ett ”ö för ö”-projekt – Nämdö är preliminärbokade för ett besök 5 – 6
november och Utö har haft besök. Utöver Länsstyrelsen deltar Landstinget,
kommunen, företagare och boende på öarna. Syftet är allmän uppföljning om
hur basservice mm fungerar. Det finns många synpunkter på post- och inte
minst paketservice. Bl a fungerar avisering oftast väldigt dåligt. Vid nästa
Exekutivkommitté kommer Uffe att be om en dragning av vad utvärderingen av
Utö-besöket visade.
 Bredband Yngve Hässler, ordförande i Nämdö Fiber, anslöt och informerade

om Nämdös bredbandsfrågor.
◦ Ett möte planeras på Nämdö för erfarenhetsutbyte mellan de
bredbandsföreningar (max 2 representanter från varje förening), som är
igång med anslutna abonnenter. Styrelsen beslutade att SIKO kan ta
möteskostnaderna.
◦ Länsstyrelsen har kommit med en förfrågan om ett eventuellt BUD 3.

 Regionala Rådet Möte är planerat till 17 september. Nilla fick i uppdrag att

meddela aktuella SIKO representanter (4 ordinarie + 4 ersättare) och deras
kontaktuppgifter, så att kallelser mm skickas rätt.

 Bilbesiktning Ulla L berättade att hon haft kontakter med Ulf Hermelin på

OPUS Bilprovning samt även skrivit brev till Transportstyrelsen. Bilägges.
Förslag finns att ge dispens för bilbesiktning på öar utan fast broförbindelse –
det ställer sig SIKO emot, risk för att trafikfarliga skrotbilar samlas på öarna.
Vidare finns generellt förslag från Transportstyrelsen att införa bilbesiktning
endast var tredje år.
 Medlemsansökningar till SIKO Inga nya medlemsansökningar har inkommit.

Däremot informerade Björn C att han haft kontakt med Svartsörådet, som
kommer att inkomma med ansökan.
 SIKO årsmöte Urban och Björn hade rekat lite om möjligheter för lämplig plats

för SIKO årsmöte 2016. Tidpunkten bestämdes till i första hand 20 – 21
februari och Urban och Björn återkommer när de kollat om datumen fungerar.
”Hemläxa” för alla är att fundera över lämpligt tema för årsmötet.
8. Övriga frågor
◦ Deltagande på SIKO:s styrelsemöten Styrelsen konstaterade att såväl

ordinarie som ställföreträdare är välkomna till styrelsemötena och att
behovet om att vara tydliga om detta finns.
◦ Norrtelje Tidning har hört av sig med ett mail och vill att SIKO skall

uppmärksamma NT mer (”inte bara tidningen Skärgården”). Uppdrogs åt
Britt att besvara mailet positivt och möjligen höra om SIKO kan få en
prenumeration.
9. Kommande styrelsemöten:
◦ Styrelse 4 - 6 oktober, studieresa / erfarenhetsutbyte med Brändö
◦ Styrelse 7 december
◦ Styrelse 26 januari
10. Mötet avslutades och vi tackade Nilla för bra arrangemang.

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

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

Bilagor: reviderad budget, mötes- och reseersättningar, inbjudan till studieresa
Åland, skrivelse till Transportstyrelsen

