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SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i
Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 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

Alf Anderin

Svenska Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Bo Tyrefors Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening
Per Frideen Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening
Arne Griphult

Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag

Calle Regnell Utö, Utö Kontakt- och Intresseförening
Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Ulla Larsson Runmarö, Runmarö Intresseförening
Total res- och frånvarotid för mötesdeltagarna 140 timmar
I samband med styrelsemötet fick vi möjlighet till en guidad visning av Pythagoras museet
som visar ett stycke spännande historia – motorfabriken Pythagoras. En gång i tiden
tillverkades tändkulemotorer här som såldes över hela världen.
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.
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4. Genomgång av föregående protokoll, AU+styrelse Protokoll från föregående
styrelsemöte 6 oktober som justerats via mail av ordförande och av Björn Cederwall
lades utan erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från föregående AUmöte 10 november, som justerats via mail av Nilla, lades även dessa till handlingarna
med en korrigering under punkten ”Remisser” - remissen avsåg Ålandsskärs
naturreservat i Haninge kommun och inget annat.

5. Remisser Inga nya remisser har inkommit.

6. Ekonomi (SIKO au möte med Landstinget 2015-12-01) Uffe berättade om AU:s möte
med Landstinget. Vi träffade Hanna Wiik, ny chef för Planenheten, Jan Lindkvist och
Shewen Nysmed. Mötet utmynnade i att Landstinget skall återkomma med eventuell
ny modell för hur SIKO:s anslag kan redovisas och sökas. Det var ett bra möte, men det
återstår att se vilket resultat det kan bli. Urban informerade om det ekonomiska läget
och uppmanade styrelsen att inkomma med redovisning av rese- och
mötesersättningar inför årsbokslutet.

7. På gång/avrapportering
 SRF höstmöte Göteborg SIKO-representanter på mötet var Uffe, Björn S, Arne G och
Sune. Uffe berättade om vad som avhandlats under mötet, bl a:
◦

tyngdpunkten hade helt naturligt legat på Västkust-frågor och med inbjudna lokala
politiker

◦

besöksnäringen är en viktig fråga för SRF

◦

Uffe framhöll att SIKO bör arbeta för att ha en representant i var och en av SRF:s
arbetsgrupper

◦

uppdrogs åt Björn S att från SIKO lämna nominering av Sune Fogelström till SRF
ordförande

◦

SRF almanackan skall finnas även 2017, varje medlemsförening skall skicka in
sammanlagt 4 bilder, en för varje årstid. Björn S koordinerar för SIKO.

◦

www.skargardsbryggan.com Nilla gör ett jättebra jobb, men det behövs fler från

Stockholms skärgård som kan hjälpa till. Kontakta Ewa Widlund eller Nilla!
◦

SRF:s årsmöte kommer att hållas 11 – 13 mars 2016 ev i Arkösund

 Åland studiebesök 4-6 oktober sammanfattning Samtliga var eniga om att det varit en
intressant och lyckad studieresa. Nilla fick beröm för bra dokumentation, som finns på
www.skargardsbryggan.com och på SIKO:s egen hemsida. Troligen kommer Brändö att
återgälda besöket och Uffe uppmanade samtliga att fundera på lämpligt upplägg av ett
besök. Ett konkret resultat av studieresan kom snabbt genom att SIKO fick förfrågan
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och kunde förmedla kontakt till ålänningarna gällande lämplig samarbetspartner
(Väddö Sjöfartsmuseum) för projekt ”postvägen”.
 Regionala skärgårdsrådet 17/11 Styrelsen konstaterade att Gustav driver Regionala
Skärgårdsrådets möten på ett bra sätt och att det är bra mötesformer nu. Björn S på
pekade att vi SIKO:s styrelse bör inventera frågor som vi vill föra vidare till Regionala
Skärgårdsrådet.
 Postservice Post- och paketservice är en av de frågor som tas upp på ”Ö för Ö”
mötena. Punkten bordlades i övrigt.
 Landsbygdsutveckling: Länsstyrelsens projekt Ö för Ö, Nämdö och Utö ”Ö för Ö” är
ett projekt som Länsstyrelsen och Landstinget driver tillsammans med berörda
kommuner. De större öarna besöks en i taget och alla frågor som berör en fungerande
infrastruktur gås igenom. Utö besöktes i maj och Nämdö den 5 – 6 november.
Möjaskärgården är inbokat den 10 – 11 mars 2016. Nilla berättade om mötet på
Nämdö, som upplevts som mycket positivt med totalt ca 20 medverkande politiker och
tjänstemän från Länsstyrelsen, Landstinget och Värmdö kommun samt många
Nämdöbor. Nilla kommer att lägga upp material på SIKO:s hemsida samt även ett
dokument ”Finansieringsmöjligheter”. Bo Tyrefors såg möjligheter att samordna ”Ö för
Ö” med det planerade Skärgårdstinget på Dalarö till sommaren.
 Leader Stockholmsbygd Styrelsen beslutade att bjuda in Sune Fogelström, ordförande
i LAG-gruppen, till SIKO:s årsmöte för att informera om Leader Stockholmsbygd.
Kopplat till möjligheterna att söka pengar för utveckling fick Britt i uppdrag att delge
styrelsen kontaktuppgifter till Susanne Ortmans som arbetar på Leader
Stockholmsbygds kontor, till Jan Lindkvist på Landstinget och Till Thomas Norberg på
Länsstyrelsen.
 Uppdatering av RUFS Per F rapporterade från RUFS konferensen den 3 december, som
han deltagit på. Per kommer att skriva en rapport – sammanfattningsvis var
grundbudskapet ”det går bra för Stockholm”. Info finns även på www.rufs.se
 Sjötrafiken
◦

Sjötrafikupphandlingen – Blidösundsbolaget får driva trafiken i norra skärgården
samt innerskärgården och Utö rederi i sydöstra och södra skärgården enligt det
beslut som tagits. Företaget TRSM group 1 kommer att trafikera de största
områdena i södra och norra innerskärgården. Positivt i sammanhanget är ändå att
det inte blev en entreprenör för samtliga områden. TRSM är en för de flesta en
okänd aktör och det är svårt att ha några åsikter i dagsläget, utöver en viss oro
över bristen på erfarenhet av skärgårdstrafik hos entreprenören. Flera
överklaganden har inkommit och vi avvaktar mer information.
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 Barn-och ungdomsfrågor
◦

Calle R berättade att 5 skolbarn kommer att skjutsas till Utö skola från fastlandet.
Positivt med tillskott av skolbarn, men visst praktiskt ”strul” med hur skoldagarna
kan planeras tidsmässigt beroende på båtförbindelser.

◦

Per F rapporterade om ”kaos” på Ornö i samband med renoveringar av
skolbyggnad mm

◦

Uffe rapporterade att läget på skolfronten är rätt stabilt på Möja och Svartsö för
närvarande samt att en familj med 4 barn flyttar ut till Möja vid årsskiftet 15/16.

 Muséebroschyr Bordlägges
 Rapporter  Arbetsgrupper Uffe föreslår att vi inför 2016 prioriterar vissa av våra tillsatta
arbetsgrupper, så att vi verkligen uppnår och kan visa resultat. Styrelsen uppmanades
att fundera lite – frågan tas upp på kommande styrelsemöte.
8. Information från ordförande, AU
 Exekutivkommittèn Nästa möte är planerat till 3 februari 2016.
 Ansökan om medlemskap i SIKO Ansökan har inkommit från Svartsörådet och är
delgiven styrelsen. Uppdrogs åt Uffe och AU att ta en första kontakt. Om denna är
positiv bjuds representanter in till styrelsen och därefter kan beslut tas i samband med
årsmötet.
 Meddelande om utträde – Östra Lagnö Byalag har meddelat att man p gr a att man är
en sådan liten förening avser att utträda ur SIKO av ekonomiska skäl. Uppdrogs åt Uffe
att undersöka om SIKO:s stadgar medger möjligheter till ”stödjande medlemskap” med
lägre avgift.
 Årsmöte 2016 Uffe informerade om den praktiska planering som AU föreslår och
styrelsen beslutade att förlägga årsmötet den 27 – 28 februari på Skåvsjöholms
konferensgård (belägen mellan Vaxholm och Åkersberga). Urban sköter den praktiska
planeringen.
 Fraktbidrag Bordlägges
 SIKO 2020 Uffe väckte frågan ”Vad vill vi med SIKO – hur ska SIKO se ut i framtiden?”.
Uppmaning till samtliga att fundera – frågan återkommer!
 Uppdaterad skärgårdskunskap I samband med mötet på Landstinget uppdaterade
Nilla och Britt presentationen ”Skärgårdskunskap”. Nilla lägger den uppdaterade
versionen på SIKO:s hemsida.
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 Möten framöver
◦

AU den 11 januari (fysiskt möte)

◦

SIKO styrelse 26 januari kl 11 i Dalarö – anmälan om deltagande till Bo Tyrefors.

◦

SIKO årsmöte 27 – 28 februari på Skåvsjöholm

◦

SRF:s årsmöte 11 – 13 mars ev i Arkösund

9. Ö-rapporter (i mån av tid) Bordlades.
10. Övriga frågor
1. Boende för asylsökanden Bo T informerade om att Dalarö sökt pengar för att
kunna ta emot flyktingar med uppehållstillstånd. I detta skede är det avslag, men
man arbetar vidare.
2. Besöka medlemsföreningar Björn C föreslog att SIKO:s ordförande och andra
styrelserepresentanter kan / bör besöka medlemsföreningarna. Styrelsen tycker
det är en bra idé och det har gjorts tidigare. Nämdö har årsmöte 6 februari och SSIF
den 12 mars.
3. SIKO:s styrelsearbete Efter dialog om hur vi kan göra styrelsemötena mer effektiva
och inte hamna i tidsbrist överenskoms att mötesfrekvensen är bra, att
styrelsemötena bör få ta ca 3 timmar och att möten skall förläggas även på öarna.
4. SIKO och Utö Kontakt Uffe tog med anledning av kommentarer i tidningen Utö
Kontakt upp synen på SIKO arbetet. Sammanfattningsvis konstaterades att det är
fråga om ”givande och tagande”. SIKO driver gemensamma generella
skärgårdsfrågor och tar gärna emot tips och exempel på framgångsrikt
utvecklingsarbete.
11. Mötet avslutades.

Britt Fogelström

Justeras:

…………………………

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

Alf Anderin

Ulf Westerberg, ordf

