SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

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 Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Alf Anderin

Svenska Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Joel Nordstedt

Söderöra, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Per Frideen

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Lars Olsson

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Arne Griphult

Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag

Total res- och mötestid 108 timmar och 30 minuter.

1. Mötets öppnande

Ulf W öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare Alf Anderin utsågs att justera protokollet.
3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes med några mindre tillägg.
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
◦ Strandskydd Länsstyrelsen har nu fattat beslut om utvidgat strandskydd

bl.a. för kommunerna Haninge, Vaxholm och Österåker. Konstaterades
att det egentligen bara är kommunerna som har talan i remissförfarandet
och att SIKO:s och övriga organisationers remissyttranden i stort sett
lämnas utan avseende eller med mycket summariska kommentarer.
Strandskyddsreglerna ställer till problem och styrelsen avser att ta upp
strandskyddsfrågan med Gustav Hemming och som punkt på Regionala
Rådet. Ulf W påpekade att vi även bör föra fram våra synpunkter till
kommunerna och på detta sätt få med SIKO:s ställningstaganden.
6. Information från ordförande

◦ Komplettering av SIKO:s stadgar Den redaktionella ändring som
föreslagits finns på SIKO:s hemsida sedan en tid. Nästa steg är att även
årsmötet får möjlighet att godkänna kompletteringen, därefter kan denna
punkt anses avslutad.
◦ Skrivelse om postservice Uppdraget kvarstår, input behövs från Lotta,
Företagarna Skärgården.
◦ Medlemsansökningar till SIKO Ulf W har uppdraget att bjuda in

representanter för Ornöborna (som sökt medlemskap) till AU möte 8
januari och även till SIKO:s styrelse 20 januari. Ytterligare föreningar,
Svartsörådet och Stavsudda Intresseförening, har visat visst intresse.
◦ Uppdatering av RUFS Den 11 december kommer Nilla att delta på en

stor konferens (ca 700 deltagare) gällande uppdatering av RUFS.
◦ Mälarkonferensen 10/3-15 Ulf W informerade om en inbjudan från
Länsstyrelsen i Uppsala till ”Mälarkonferensen”. Styrelsen beslutade att
avstå från deltagande.
◦ Skärgårdstrafiken Aktuellt läge gällande sjötrafikupphandlingen:
▪ upphandlingsunderlag gällande Nord – Sydlinjen ligger ute för
närvarande
▪ upphandlingsunderlag för övriga områden är ännu inte utlagt, men
förväntas inom kort (gissningsvis, ingen information finns från
Landstinget)
▪ Värmdö kommun har skickat en skrivelse till Landstinget bl a med
kraven på att RUFS skall uppfyllas. Skrivelsen behandlades
dessförinnan i Värmdö Skärgårdsråd och SIKO hade på så sätt
möjlighet att lämna synpunkter.

◦ Leader Stockholmsbygd Information om den nya programperioden

gällande Landsbygdsfonden, Fiskerifonden, Socialfonden m fl lämnades
bl a på en ”Lanseringskonferens” som SIKO deltog i genom Britt.
Motsvarigheten till UROSS kommer att kallas ”Leader Stockholmsbygd”
och strategin, som kommer att vara avgörande för vilka projekt som
kommer att kunna beviljas bidrag håller på att tas fram. Lars O har
lämnat synpunkter på dokumentet. Ansökan om att bilda detta
Leaderområde (Leader Stockholmsbygd) lämnas in i dagarna och
besked om godkännande kommer i april 2015. SIKO:s styrelse beslutade
att SIKO även fortsättningsvis vill ingå i partnerskapet och utsåg Bo
Tyrefors och Lars Olsson till SIKO:s representanter.
◦ Träffa politiker efter valet Styrelsen diskuterade vilka politiker som är
prioriterade att träffa för att ha en dialog om SIKO.s viktiga frågor (OBS
SIKO:s kärnfrågor och inte besöksnäring) och vilket material som behövs
för dessa dialoger. Följande överenskoms:
▪ SIKO:s presentationsmaterial ”Skärgårdskunskap” uppdateras av
Britt och Nilla
▪ Ett utkast till verksamhetsplan för 2015 tas fram av Britt
▪ Nilla tar fram lista på Landstingspolitiker samt delger den frågelista,
som utarbetades inför valet i höstas
▪ AU har uppdrag att kontakta Landstingspolitiker
▪ gällande kommunpolitiker uppdrogs att ta kontakt enligt följande.
•

Värmdö kommun – Nilla S och Ulf W

•

Haninge kommun – Bo T, Lars O och Per F

•

Norrtälje kommun – Urban, Alf och Joel

•

Österåker – Arne G

◦ SRF Work-shop ordnas av SRF på Orust den 17 – 18/12. Nilla försöker
om möjligt delta.
◦ Musei-projekt Nilla och Britt berättade om konferens ”Kulturturism”
anordnad av Nordiska Skärgårdssamarbetet, som de deltagit i. Bra och
givande konferens med hög igenkänning gällande aktuella frågor för t ex
museer i Finland, Åland och Sverige. Landstingets musei-projekt som
rent konkret syftar till att ta fram en broschyr över skärgårdsmuseer är
fortfarande aktuellt.

◦ Skola Alf och Ulf rapporterade aktuellt läge för skolorna. Just nu ganska
positivt med fler barn i Köpmanholms Skola och ny rektor för Värmdö
Skärgårdsskola (Svartsö, Möja, Runmarö och Djurö). Ulf uppmanade
även till engagemang från SIKO i SRF:s skolgrupp.
◦ Bredband Konstaterades att SIKO:s bredbandsprojekt BUD snart skall

slutrapporteras. Det är önskvärt med ett avslutande möte för de
fiberföreningar som arbetar så intensivt med utbyggnaden på öarna.
7. Ekonomi Urban redogjorde för det ekonomiska läget.

8. Övriga frågor
◦ Central Baltic, Per F informerade om aktuellt läge, Per hade deltagit på

konferens den 5 november. Ansökningstidpunkter för nya projekt är i
februari och i augusti/oktober.
◦ SRF almanacka Nilla berättade att 2016 års tema kommer att vara

Skärgårdsskolor och för 2017 är Årstider på förslag. De närvarande fick
ett ex av 2015 års almanacka, som har temat Arbete i skärgården.
◦ Motion Bo T delgav en motion som inkommit till SSIF gällande

stödutfodring av ejder. (bifogas) Styrelsen beslutade diskutera eventuell
fortsatt handläggning efter årsmötet.
◦ Skärgårdsstiftelsen Alf tog upp en dialog om vad Skärgårdsstiftelsens

ökade anslag kan få för effekt för verksamheten på sikt.
◦ SIKO.s årsmöte söndag 15 – måndag 16 februari 2015 Nässlingen är

bokat och upplägget är årsmöte på söndagen och politikerdialog på
måndagen. Vidare föreslogs att Johan Pedersén (som driver Nässlingen)
och Sune F skall tillfrågas om de kan tala på måndagen – Johan om
Nässlingen och besöksnäring, Sune om ”bofastfrågor - vad krävs för att
leva och bo i skärgården”. Vidare uppdrogs åt Ulf att fråga Bengt
Almkvist om han kan vara ordförande på årsmötet i likhet med tidigare
år.
9. Nästa styrelsemöte och övriga aktuella möten

 Uppdatering av RUFS, konferens 11 december
 SKVVF (Svealands Kustvattenvårdsförbund) den 12 december
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 18 december
 SIKO AU den 8 januari kl 10 – 12
 SIKO styrelsemöte den 20 januari. Lokal: Skärgårdsstiftelsen
 SIKO Årsmöte söndag – måndag, 15 – 16 februari 2015

10. Mötet avslutades Efter mötets avslutande anslöt Gustav Hemming och Gustaf

Arnander, därefter åts en gemensam lunch.

Britt Fogelström
sekreterare

Justeras:
…………………………
Alf Anderin

Bilagor: Motion om stödutfodring av ejder

