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SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2018

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på
Sollidens Konferenscenter den 4 december 2018
Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja ordf.
Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf.
Urban Gunnarsson, Norrtälje kassör
Britt Fogelström, Möja, sekr.
Ulla Larsson, Runmarö
Göran Lagerström, Karsholmen
Björn Cederwall, Svartsö
Lena Svenonius, Björkö
Björn Öberg, Landsort
Anne Forslund, Runmarö
Frånvarande:
Calle Regnell, Utö
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Bo Tyrefors, Södra Gålö
Per Frideen, Ornö
Anita Heurlin, Svartsö
Björn Sjöblom, Yxlan
Joel Nordstedt, Söderöra
Thomas Johansson, Äpplarö
Alf Anderin, Svenska Högarna

Mellanskärgårdens Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.
Mellanskärgårdens Intresseförening
Runmarö Intresseförening
Stavsudda Skärgårdens Intresseför.
Mellanskärgårdens Intresseförening
Björkö Arholma Hembygdsförening
adjungerad (SIKO jubileum)

Utö Intresseförening
Rindöborna
Södra Skärgårdens Intresseförening
Svartsörådet
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.

1. Mötets öppnande Ulf W hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Ulla Larsson 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 20 september samt AU möte 5 november lades till handlingarna.
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5. Projekt Ordförande informerade om läget för SIKO projektet ”Skärgårdsmentor”.
Beslut om ansökan om LEADER medel kommer att tas på LAG gruppens möte måndag
10 december.
Under förutsättning att ansökan beviljas kommer projektledaren Malin Wallner och
Ulf W att genomföra steg 1 av projektet – kartläggning av läget på kärnöarna,
workshops och metodutveckling.
För steg 2 – rekrytering av nya skärgårdsbor – finns dialog med Landstinget gällande
finansieringen.
Idéer framfördes för det fortsatta arbetet såsom en folder och en liten film om hur
man flyttar ut i skärgården och även förslag att medverka på vårens Båtmässa och där
ta emot anmälningar till en bostadskö för skärgårdsboende.
6. Årsmöte / 50-årsjubileum Planeringen för att uppmärksamma ”SIKO 50 år” är
inriktad på dels ett i huvudsak internt firande i samband med årsmötet den 15 – 16
februari (tiden kl. 15 -17 på fredagen 15 februari ägnas åt SIKO jubileet) dels
torsdagen den 19 september med en skärgårdsresa och till denna bjuds SIKO:s
samarbetspartners in.
Urban, Björn S, Anne Forslund, Brita Gunnarsson och Britt arbetar med planering för
15 februari samt Urban, Björn S, Göran L, Bo T och Britt med den 19 september.
7. Ekonomi
Resultaträkning har varit utskickad innan mötet och Urban redogjorde för det
ekonomiska läget. Urban uppmanade samtliga att skicka in arvodes- och
reseräkningar snarast och senast innan årsskiftet.
Medlemsavgifter saknas från medlemsföreningen i Sandhamn – Urban har skickat
flera påminnelser och kommer nu att ta direktkontakt.
Styrelsen tillstyrkte att ”Högel-pengarna” (tidigare testamentsgåva) helt eller delvis
kan disponeras i samband med uppmärksammandet av SIKO jubileet nästa år.
8. Remisser / uppföljning Vad händer med utbyggnaden av Stavsnäs vinterhamn (SIKO
har tidigare lämnat remissynpunkter)? Frågan tas upp på Värmdö kommunala
Skärgårdsråd den 6 december. Det kommer vara ett uppföljningsmöte den 20
december på Värmdö kommun med kommunen, Värmdöhamnar,
skärgårdsföretagarna och SIKO - Uffe kommer närvara.
9. På gång / avrapportering


Post och paket Ulf W informerade om att nästa uppföljningsmöte gällande
försöksverksamheten med samordnad paketdistribution planeras den 23
januari. Frågan om att koppla på fler öar (Svartsö?) kommer att diskuteras.
SIKO har tidigare lovat att hjälpa till med en uppföljande enkätundersökning,
men är i vänteläge på underlag från Tomas N på Länsstyrelsen.



SIKO 2025 se punkt ”Hemsidan”
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Hemsidan Ny SIKO hemsida www.levandeskärgård.se håller på att skapas
enligt beslut vid tidigare möte. Denna sida kommer att innehålla externt riktad
information om SIKO.
Nuvarande hemsida kommer att ”rensas och städas” men finnas kvar och
innehålla, precis som nu, all information som SIKO internt har nytta av.
Göran L presenterade förslag till innehåll på den externa sidan. Styrelsen var
mycket positiva till förslaget. Kompletterande synpunkter framfördes om att
det bör framgå att SIKO är partipolitiskt obundna samt finnas info om
medlemsföreningarna (förteckning).
Innan den nya sidan www.levandeskärgård.se publiceras kommer innehållet
(texten) skickas på intern remiss till styrelsen samt även kompletteras med
ytterligare bilder.



Sjötrafik Britt informerade om:
 Pågående upphandling Tilldelningsbeslut förväntas i slutet av januari /
början av februari (område E39D2)
 Hela resan SIKO väckte på senaste mötet frågan om ”Hela resan”. En
fördel med Waxholmsbolagets inordning i SL har framförts som
förbättrade möjligheter till samordning av land- och sjötrafik. Här finns
mycket kvar att göra! SIKO exemplifierade konkret hur restider och
information till resenärer kan förbättras och fick positiva kommentarer
från Waxholmsbolagets representanter på mötet.



Möten man varit på
 Blidö Frötuna årsmöte Ulf rapporterade från mötet, där han och även
Tomas Norberg från Länsstyrelsen deltagit.
 Kooperativ hyresrätt Björkö Lena S rapporterade från seminarium, där
även Ulf och Malin Wallner deltog.
 Resenärsforum Ett möte där oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström
ville få del av Trafikantföreningens och SIKO:s synpunkter på
kollektivtrafik i länet. Britt deltog och rapporterade från mötet.
 SKVVF styrelsemöte Nilla rapporterade.

10. Information


Exekutivkommittén Anteckningar från senaste mötet är delgivna. Ulf meddelade
att arbetet fått en nytändning med Tomas Norberg som medverkar och med ny
landshövding.
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Regionala Skärgårdsrådet Gustav H gjorde bl. a en intressant dragning av den nya
politiska majoritetens skärgårdspolitiska ambitioner – mycket bra. Anteckningar
kommer att delges styrelsen, så fort som de finns tillgängliga.



SRF ”Vi unga / Nya skärgårdsbor”- gruppen har besökt Grundsund och Koster. Mycket
givande besök, artikel finns i senaste numret av ”Vi skärgårdsbor”.



Arbetsgrupper Bordlades.



Barn och ungdomsfrågor Ulf berättade att SRF:s resa till Kökar givit en spinn-off i
form av att ”Vi unga / nya skärgårdsbor” genomfört en träff på Västkusten. Planer
finns på ytterligare möte, denna gång på Möja i samband med Tretton-helgen.



Möten framöver
o

Värmdö Skärgårdsråd 6 december

o

Partnerskap för Landsbygdsprogrammet 7 december

o

SKVVF, kontaktombudsmöte 10 december kl. 9-15

o

Skärgårdsstiftelsen 14 december

o

Exekutivkommittén 19 december kl. 8 – 10

o

Uppföljningsmöte Stavsnäs Vinterhamn, 20 december kl. 13-15

2019
o

Trafikantföreningens årsmöte 10 januari

o

SIKO au datum i januari

o

SIKO styrelsemöte 16 januari kl. 14 - 17, preliminärt Hartwickska
huset

o

Trafikantföreningen styrelsemöte 16 januari

o

SRF:s Blåljusgrupp träff MSB Sandö i Härnösand 18–20 januari

o

SIKO årsmöte 15 – 16 februari 2019

o

Trafikantföreningens Vårvintermöte, 12 mars
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Förbundsstämma SRF 15-17 mars?

o

Förbundsstämma SKVVF 29 april

o

Skärgårdsbåtens Dag 2019 12 juni

o

BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november

o

SIKO jubileum, Skärgårdsresa, 19 september

11. Övriga frågor


Förlängning av Ö-kortet Björn C tog upp frågan om förlängning av Ö-kort – detta
sker enkelt via Waxholmsbolagets hemsida.



Skrivelse till Skärgårdsstiftelsen Göran L föreslog att SIKO gör en skrivelse till
Skärgårdsstiftelsen och begär en ordinarie plats i styrelsen – lämplig tidpunkt för
detta naturliga steg i samband med nya representanter i styrelsen efter valet.
SIKO styrelse tillstyrkte och gav Britt (för närvarande adjungerad) och Göran i
uppdrag att ta fram en skrivelse.

12. Mötet avslutades Uffe avslutade mötet och tackade för engagemang och insatser under
året. Därefter gick styrelsen till Restaurang Stora Gungan och åt traditionsenlig jullunch.

Britt Fogelström

Justeras:

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

