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SIKO styrelsemöte, möte nr 5 år 2016

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte på Vinön 10 oktober 2016

Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja

Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist, Nämdö

Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Urban Gunnarsson, Norrtälje

Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström, Möja

Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Björn Cederwall, Svartsö

Mellanskärgårdens Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund, Rindö

Föreningen Rindöborna

Ulla Larsson, Runmarö

Runmarö Intresseförening

Rolf Kling, Svartsö

Svartsörådet

Styrelsemötet hölls i samband med SIKO:s studieresa till Vinön, Torsö Skola och
Jordbruksverket i Jönköping. Det blev en mycket intressant och givande studieresa,
mer information finns på www.siko.org.se under ”Resedagbok”!
1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet för öppnat.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Björn Cederwall
valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning
godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från
föregående styrelsemöte 1 september som justerats via mail av Ulla Larsson
samt minnesanteckningarna från föregående AU-möte 26 september, som
justerats via mail, lades även dessa till handlingarna. Minnesanteckningar från
AU möte den 9 oktober fanns ännu inte.
5. Remisser/uppföljning


RUFS, Per F har skickat in SIKO:s remissvar. Per har även deltagit på ett
RUFS-möte den 19 september där han bl a lyfte fram hur viktigt det är att
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stödja småskaligheten i en värld som präglas av storskalighet i så gott som
alla sammanhang och utvecklingsresonemang.


Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län, SIKO har
lämnat remissvar och även fått ”tack” för det inskickade svaret samt en
inbjudan till konferens den 24 november, som kommer att behandla de
inkomna remissvaren.

6. Ekonomi Urban uppmanade styrelsemedlemmarna att skicka in underlag för
mötesarvoden och reseersättningar. Urban kommer att skicka ut underlag.
Vidare kommer Uffe att skicka in svar till Landstingets handläggare i enlighet
med det förslag Britt tagit fram. Svaret redogör för SIKO:s genomförda arbete i
förhållande till verksamhetsplanen och vi har uppfattat att Landstinget vill ha
en uppföljning inför utbetalning av anslaget.
7. På gång/avrapportering


◦

SRF Uffe informerade om de två möten, som SRF nyligen genomfört.
Skolnätverket har träffats fredag-lördag 23-24 september på Svartsö och
Uffe deltog. Övriga SRF:s arbetsgrupper träffades 1-2 oktober på Vinön,
totalt sex SIKO representanter deltog.
SRF Representantskap kommer att träffas den 12 – 13 november på
Svartsö. SIKO kommer att representeras av Uffe och Björn S (ständiga
representanter) samt av Björn C och Rolf K.
SIKO kommer även att ha styrelsemöte samordnat med SRF mötet.


Regionala skärgårdsrådet Nästa möte är 1 november. Viktigt att
SIKO representanterna (både ordinarie och ersättare) deltar på dessa
möten. Från SIKO kommer vi att anmäla följande frågor:
 Post- och paketservice
 Bredband
 Ö-skolor (arbetsformer)
 Rapport från SIKO:s studieresa



Postservice Det finns anledning till fortsatt oro gällande utvecklingen
av post- och paketservice. Försämringar smyger sig in. SIKO:s
styrelsemöte den 9 december kommer om möjligt att genomföras på
Länsstyrelsen med förhoppningen att Thomas Norberg kan närvara och
diskutera post- och paketservice.



Ö för ö 13 – 14 oktober hålls nästa Ö för Ö möte för Svartsö /
Ingmarsö. SIKO representeras av Uffe, även Svartsöborna Björn C och
Rolf deltar.



Uppdatering av RUFS Se ovan under punkt 5, remissvar.

Sjötrafiken Referensgruppen för sjötrafiken har möte den 18 oktober och
SIKO har sedan tidigare begärt en uppföljning av trafiken – hur fungerar
det med nya entreprenörer? Intressant är även att få en uppdatering av
aktuell situation efter bifallna besvärsärenden mm.
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Styrelsen beslutade att SIKO ska börja driva den tidigare idén om att öbarn bör få ta med en kamrat gratis på sitt ö-kort. Rimligen är detta en
marginell kostnadsökning för Landstinget samtidigt som det är en mycket
positiv insats för ö-barn.


Barn-och ungdomsfrågor Uffe har värvat Malin Wallner på Möja som
ny representant i SIKO:s grupp för Skärgårdsskolor / Skärgårdens unga
/ Nya skärgårdsbor. Dessa frågor är centrala för SIKO och viktiga för
skärgårdens framtid.



Föreningsrapporter En allmän diskussion om denna punkt mynnade
ut i att SIKO styrelse vill ha en rapport minst en gång om året om ”Tre
viktigaste frågorna för vår förening”. Vidare ska kallelser till SIKO:s
möten alltid delges medlemsföreningarna (liksom minnesanteckningar
och protokoll), så att föreningarna får möjlighet till ett större
engagemang i SIKO:s arbete.



Leader Stockholmsbygd Ett beslutsmöte gällande inkomna
ansökningar hålls den 11 oktober.



Medlemsföreningar Se ovan ”Föreningsrapporter”.

8. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Nästa möte hålls den 19 oktober.



Ansökan om medlemskap i SIKO En ansökan om förnyat
medlemskap har inkommit från Östra Lagnö Byalag. Uffe har varit i
kontakt med Vera Sjöman (ordföranden) och meddelat att de är
välkomna tillbaks och att det formella beslutet kan tas på kommande
årsmöte. Arne Griphult kommer att vara föreningens kontaktperson.
Styrelsen välkomnar Östra Lagnö tillbaks till SIKO och formellt beslut
tas på SIKO årsmöte.



Hemsidan Nilla gör ett bra jobb med att se till att aktuell information
snabbt finns på hemsidan. SIKO finns även på Facebook. Rapportera
till Nilla när du har någon information som bör spridas!



Möten framöver Nästa SIKO styrelsemöte är flyttat från tidigare
planerat, Utö, till Svartsö. Själva styrelsemötet hålls hemma hos Rolf
Kling. Mer information kommer.
o Ö för Ö, Svartsö – Ingmarsö, 13 – 14 oktober
o RUFS-möte, samtal kring remissyttranden, 14 oktober
o Partnerskapsmöte för Landsbygdsprogrammet samt
Havs- och Fiskeriprogrammet 17 oktober kl 9 – 13
o Sjötrafikens Referensgrupp 18 oktober
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o Exekutivkommittén 19 oktober kl 9 – 11
o Exekutivkommittén 27 oktober (möte med
Landsbygdskommittén)
o RUFS - stad, land, natur 2050 27 oktober kl 9 – 16
o Regionalt Skärgårdsråd 1 november kl 10
o Skärgårdsstiftelsens styrelse 3 november kl 10
o SIKO AU 7 november, Skype kl 19
o Trafikantföreningen styrelse 8 november
o BFSF årsmöte, 9 november
o BSPA 10 november
o Skärgårdsbryggan redaktionsträff på Svartsö
o SIKO styrelsemöte 12 – 13 november, Svartsö (samordnat
med SRF representantskap)
o Trafikförsörjningsprogrammet konferens 24 november,
kl 08.30 – 15.30
o SIKO AU 24 november, Skype kl 19
o Styrelsemöte SKVVF 24 november kl 10
o Nordiska Skärgårdssamarbetet 29 november, skolfrågor
o Exekutivkommitté 6 december
o Marknadsdag ”Bredband på landsbygden” Länsstyrelsen
(Scandic Star, Sollentuna) 6 december kl 10-16
o Skärgårdsstiftelsens styrelse 8 december
o SIKO styrelsemöte 9 december Länsstyrelsen, kl 10-13,
därefter lunch
o Trafikantföreningens årsmöte 15 december kl 18.30
2017
◦ SIKO AU 11 januari, fysiskt möte
◦ SIKO styrelsemöte 23 januari, n:a skärgården kl 11-15 inkl. lunch


Samarbeten (skärgårdsföretagarna, Åland, m.fl.) Inget nytt att
rapportera denna gång.



Arbetsgrupper Arbetsformer och representation i SIKO:s
arbetsgrupper diskuterades vid ett flertal tillfällen under studieresan.
Vad vill vi uppnå på 5 års sikt? Vilka delmål har vi? Överenskommen
representation i befintliga arbetsgrupper samt utsedd representant i
SRF:s arbetsgrupper framgår av bilaga. Vidare förväntas varje
arbetsgrupp att redovisa sina frågor enligt bilagd blankett.
Arbetsgrupperna kommer att få tillfälle att arbeta vidare i samband med
möten under vintern.

Sida 5 av 5

Möja Turistförening har en skrivning med information riktad till
eventuella inflyttare, se bifogad länk www.mojaturistinfo.se/flytta


SIKO 2020 Efter dialog överenskoms att arbetet med visionsarbetet
med ”SIKO 2020” startas upp på kommande årsmöte.

9. Övriga frågor


Svartsö ÅVC Rolf rapporterade att kommunen har planer på försämrad
service gällande sophämtning. SIKO stöttar självklart linjen ”inga
försämringar”.



Toaletter replipunkten Sollenkroka Värmdö Hamnar kommer efter
påtryckningar att öppna de allmänna toaletter, som hållits stängda
under sommaren.

10. Mötet avslutades

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Björn Cederwall

Ulf Westerberg, ordf.

Bilagor:

SIKO:s arbetsgrupper
Blankett för redovisning av respektive arbetsgrupps uppgift

