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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte på Kvarnholmen, den 1 oktober 2019 

  

  

 

 

Närvarande:  

Ulf Westerberg, Möja ordf.  

Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf. Nämdö Hembygdsförening  

Urban Gunnarsson, Norrtälje kassör Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Britt Fogelström, Möja, sekr. Mellanskärgårdens Intresseförening 

Björn Cederwall, Svartsö   Mellanskärgårdens Intresseförening 

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseför. 

Lena Svenonius, Björkö   Björkö Arholma Hembygdsförening 

 

Inbjuden till 5: 

Monica Pettersson  Möjaskärgårdens Företagarförening 

 

Frånvarande: 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Björn Öberg, Landsort 

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

Calle Regnell, Utö   Utö kontakt- och intresseförening 

Anita Heurlin, Svartsö   Svartsörådet 

 

 

1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet 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 
28 augusti samt AU möte 23 september lades till handlingarna.  

5. Ansökan om medlemskap i SIKO (presentation MSFF)  

Ansökan om medlemskap har tidigare inkommit från Möjaskärgårdens Företagarförening 
(MSFF). MSFF:s ordförande Monica Pettersson var inbjuden till mötet och gjorde en 
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presentation av MSFF, aktuella utvecklingsprojekt och sig själv. Styrelsen konstaterade att 
SIKO:s och MSFF:s ambitioner för skärgårdsutveckling stämmer väl överens. Formellt beslut 
om medlemskap kommer att kunna tas vid kommande årsmöte. 

6. Projekt SIKO och medlemsföreningarna 

• Skärgårdsmentor Uffe lämnade en lägesrapport. Malin W har skrivit till samtliga 14 
kärnöar och fått ”ja-svar” från 12, som vill ha fortsatt kontakt, ett ”nej-svar” och ett 
uteblivet svar. Uffe och Malin kommer att träffa dessa under hösten, så arbetet 
fortsätter planenligt. 

• Skärgårdsflytten Projekt Skärgårdsflytten, med syfte att inventera intresset att bli 
skärgårdsbo, kommer att starta upp parallellt med projekt Skärgårdsmentors förstudie. 
Uppdrogs åt Göran L och Britt att arbeta vidare med Skärgårdsflytten, att söka 
skärgårdsmedel och att planera för marknadsföring (att nå ut med information är helt 
centralt för detta projekt). 

• SSIF Bo Tyrefors berättade om aktuella frågor / projekt inom SSIF: 

o Skärgårdsting på Dalarö 2020 

o Ornöfärjans finansiering 

o Landsort 

▪ Hamnfrågor 

▪ Arrendefrågor 

7. Stadgar Uffe har tagit fram ett förslag till ändring i SIKO:s stadgar. I nuvarande lydelse är det årsmötet 

som fattar beslut om medlemskap, vilket innebär att det kan ta väldigt lång tid från det att en förening 

visar intresse tills beslut om medlemskap kan tas. 

Förslag till ny lydelse är: 

Anslutning sker efter beredning och beslut i SIKO:s styrelse. 

Styrelsen var positiva till förslaget och framförde att man samtidigt bör se över behov av ytterligare 

revision av stadgarna. Uppdrogs åt Uffe att ta tag i detta och återkomma till styrelsen. 

8. Manifestation Levande Skärgård  

Manifestationen som genomfördes på Baltic Sea Science Center på Skansen den 19 september 

och som var riktad till medlemmar i Regionala Skärgårdsrådet, tjänstemän och 

skärgårdspolitiker från skärgårdskommunerna, från Regionen och Länsstyrelsen samlade ca 40 

deltagare.  

Många positiva kommentarer har kommit från de som deltog och SIKO:s roll stärktes helt 

klart.  

Nästa steg är att erbjuda SIKO:s medlemsföreningar att ”Skansen-programmet” kan beställas 

till föreningarnas egna möten (däremot kommer inte filmerna att lämnas ut utan medföljande 

presentation och dialog).  
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Därefter kan det i samarbete mellan de medlemsföreningar som så önskar och SIKO bli 

aktuellt att ”uppvakta” kommunerna (kso’er, oppositions-kommunalråd och ledande 

tjänstemän). 

Uppdrogs åt Britt att skriva till medlemsföreningarna och efterhöra intresset. 

Monica Pettersson anmälde omgående önskemål att få en ”Skansen-presentation” på MSFF:s 

möte den 22 november. 

De frågor som i övrigt finns att driva, som ett resultat efter Manifestationen är: 

• Skärgårdsskolan 

• Skärgårdsnäringarna (exemplifierade av Jordgubbe 2.0 och Abborre 2.0) 

• Idéen med Skärgårdsakademi – uppdrogs åt Göran L och Bosse samt med stöd 

av Monica P att driva detta i samarbete med SRF) 

9. Ekonomi  

Urban redovisade läget, som inte uppvisar några större förändringar i förhållande till 

redovisningen vid föregående styrelsemöte i slutet på augusti, då resultat- och balansräkning 

delgavs.  

Urban och Britt har haft kontakt med Rebecka Frej på Regionen gällande rekvisition av de 

beviljade Skärgårdsmedlen för Manifestation Levande Skärgård. Viss förvirring råder (trots att 

en beslutshandling finns) – Urban och Britt kommer att boka möte med Rebecka för att reda 

ut oklarheter när samtliga fakturor från 19 september inkommit. 

 

10. Remisser / uppföljning Bordlades. 

 

11. På gång / avrapportering 

• Post och paket De öar som vill ansluta till den tidigare försöksverksamheten med 
distribution av paket till öarna, har möjlighet att ta direktkontakt med Länsstyrelsen 
(Tomas Norberg). 

• Sjötrafik  

• Britt och Nilla rapporterade från Trafikantföreningens Höstmöte / Bryggmöte 
– bland annat info om ombyggnad av Mjölkö Brygga. 

• Björn C informerade att Svartsö (tabell 13) fr o m 1 oktober trafikeras av 
Nordan och att Svea Sandö tagits ur drift. 

• Britt anmälde att uppföljning kommer att ske beträffande Gripen och Draken, 
som trafikerar Möja (tabell 14). 1 oktober påbörjades den nya avtalsperioden 
och båtarna skall då vara tillgänglighetsanpassade, dvs Gripen och Draken 
uppfyller inte kraven. 
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• Möten man varit på  

Efter dialog i styrelsen överenskoms att korta rapporter (företrädesvis via e-post) skall 
lämnas när man deltagit i möte som SIKO representant. 

Uppdrogs åt Britt att skriva till styrelsemedlemmar och medlemsföreningar. 

12. Information  

• Exekutivkommittén - 

• Regionala Skärgårdsrådet En del presentationer från mötet 19 september är redan 
delgivna och protokoll skickas till styrelsen så fort det kommer. 

”Bazaren” är Sveriges största mässa för utbildning, rekrytering och starta eget. Här möts 

arbetsgivare och arbetssökande, utbildningsanordnare och studieintresserade, starta 

eget-rådgivare och personer som vill starta och driva företag. Mer än 10 000 personer i 

olika åldrar och av många nationaliteter brukar besöka Bazaren i hopp om en ny inriktning 

på sina liv. 

SIKO kommer att ha kontakt med Bazaren för att se om det kan vara aktuellt att 

medverka, möjligen med Skärgårdsmentor och Skärgårdsflytten. 

• SRF  

• Representantskapsmöte på Ven 20 – 22 september  

Uffe, Björn S, Göran L, Bo T, Nilla och Britt deltog från SIKO. 

Uffe rapporterade att Representantskapsmötet till stor del ägnades åt SRF:s 
framtida arbetssätt. Kommunikationen behöver förnyas och strategier för 
lobbyverksamhet tas fram. 

Beslut togs att avveckla Skärgårdsbryggan, att starta upp egen SRF Facebook sida 
och en ny hemsida (enligt förlaga från SIKO). 

SIKO (Uffe och Göran L) presenterade ”Manifestation Levande skärgård” med filmer 
mm 

Bo T framförde SIKO:s påtryckningar gällande översyn av Strandskyddslagen och 
Skatteverkets tillämpning av förmånsvärden. 

SRF:s Färjegrupp utökades med en grupp för ”Vita färjor / båtar” – i gruppen ingår 
Sten-Åke från Ven, Jan Kaaling från Styrsö, Magne Hallberg från Åstol och Britt från 
Möja / SIKO. 

SRF:s årsmöte kommer att hållas 27 – 29 mars 2020 i Göteborgs södra skärgård. 

 

• Barn och ungdomsfrågor  

• Möja skola SIKO har enligt tidigare beslut skickat ett brev till Värmdö kommun 
angående nedstängning av högstadiet på Möja (Värmdö skärgårdsskola). Även om 
skolor är en kommunal fråga, så är det viktigt att SIKO visar lokalt stöd i principiella 
frågor.  

Något svar har inte lämnats från kommunen. 
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• Björkö Arholma förskola hotas av nedläggning. Nästa steg är ett möte mellan 
kommunen och föräldrarna. 

SIKO:s syn är att skärgårdens största utmaning är avfolkningen – i det sammanhanget är 
det förödande med nedläggning av skolor. Samtidigt finns behov att tänka ”nytt”, att 
enbart vara ”skol-kramare” är ingen långsiktig lösning. 

• Möten framöver 

• Landsbygdskonferens i Södertälje (Region Stockholm, RUFS), 4 oktober,  

se 10. Övriga frågor!  

• Nationell bredbandskonferens, Byanätsforum/Lst., 10 oktober kl. 16.30 – 20.00 (Göran L 

deltar) https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/ 

• Värmdö skärgårdsråd, 10 oktober 

• SKVVF kontaktombudsmöte, MKV för vatten, 11 oktober 

• Landsbygdskonferens, 15 okt i Sthlm (SKL och Tillväxtverket). 

• Landsbygdsnätverket / SRF ”Skärgårdskonferensen”, 16 – 18 oktober 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 oktober 

• Stockholm Archipelago-dagen, 18 oktober (Visit Stockholm) 

• BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 

• SIKO AU, 12 november 

• Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 15 november 

• SKVVF, 15 november, styrelsemöte 

• Blidö-Frötuna Skärgårdsförening, årsmöte 20 november 

• Regionala Skärgårdsrådet, 21 november 

• SIKO styrelse, 5 december, kl. 10 – 14 

• Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 december 

Möten 2020 

• SIKO AU, 7 januari 

• Årsmöte Trafikantföreningen, 9 januari 

• SIKO styrelse, 21 januari, kl 10 - 14 

• SIKO AU, 3 februari (fysiskt möte) 

• Regionala Skärgårdsrådet, 6 februari 

• SIKO årsmöte, 15 - 16 februari 

• SRF årsmöte, 27 – 29 mars (södra Bohuslän) 

• Regionala Skärgårdsrådet, 7 maj 

https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/
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• Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

• Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

SIKO årsmöte 15 – 16 februari 

Uffe presenterade förslag till upplägg av SIKO årsmöte på Ornö. Styrelsen tyckte det var ett bra 
förslag. Uppdrogs till AU att bearbeta förslaget och återkomma. Urban och Bo T tar tag i de 
praktiska förutsättningarna. 

• Info från medlemsföreningarna  

Mellanskärgårdens Intresseförening Uffe har haft kontakt med Ville Ö – SIKO avvaktar 
utvecklingen. 

Ingmarsö Byalag SIKO planerar att ta kontakt för att följa upp om intresse finns för 
medlemskap i SIKO. 

Se även under punkt 6. 

13. Övriga frågor 

14. Mötet avslutades  

Britt Fogelström  

Justeras: 

Björn Cederwall         Ulf Westerberg, ordf. 

 


