Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars
Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö
15 februari 2003
Närvarande delegater:
Jonas Linell

Arholma Skärgårdsförening

Anne-Marie Olsson

Björkö -Arholma Skärgårdsförening

Barbro Nordstedt
Björn Sjöblom

Blidö -Frötuna Skärgårdsförening

Jan-Evert Jäderlund

Föreningen Rindöborna

Staffan Sintorn
Anna Lundin

Mellanskärgårdens Intresseförening

Lars Fogelberg
Johan Bergman

Nämdö Hembygdsförening

Lars Olsson

Ornö Skärgårds Intresseförening

Anne Forslund
Hans Lundqvist

Runmarö Intresseförening

Pia Södergren
Rose-Marie Lundin

Sandhamnsområdets Intresseförening

Jan Johansson
Berit Karlsson

Södra Skärgårdens Intresseförening

Fredrik Lindqvist

Tynningö-Ramsö Byalag

Karin Lien

Utö Kontakt-och Intresseförening

Övriga närvarande:
Britta Gunnarsson
Lars Holm
Olle Östlind
Anita Bertilsson
Bengt Boberg
Rolf Gunnarsson
Urban Gunnarsson
Roger Karlsson
Stefan Olsson

Valberedningen
Björkö-Arholma Skärgårdsförening
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
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Mikael Jansson
Anders Waldvik
Sune Fogelström
Jan Lövros
Christina Ulltin-Lundin
Cecilia Fors
Christer Glad
Lotten Hjelm
Anna Horngren
Magnus Forslund
Gull-Maj Minnegård
Lennart Minnegård
Jan Olsén
Johan Solén
Ulla Solén
Anders Näslund
Peter Lundin
Anders Södergren

Mellanskärgårdens Intresseförening

Nämdö Hembygdsförening

Runmarö Intresseförening

Sandhamnsområdets Intresseförening

Bengt Almkvist

Skärgårdarnas Riksförbund

Lennart Rohdin
Tommy Lundin
Jonas Nilsson
Marcus Wiléen
Torbjörn Wiléen
Claes Sandberg
Lasse Söderman

Stockholms läns landsting (fp)
Haninge kommun (fp)
Värmdö kommun (m)
Tidningen Skärgårdsnytt
Stockholm
Tidningen Skärgården

§ 1.
Ordförande, Pia Södergren, förklarar årsmötet öppnat.
§ 2.
Ovanstående delegater anmäles och röstlängd justeras.
§ 3.
Mötet anses behörigen utlyst.
§ 4.
Dagordningen fastställs.
§ 5.
Till ordf för årsmötet väljs Bengt Almkvist, och till sekr väljs Anne Forslund Till att justera dagens
protokoll väljs Barbro Nordstedt och Anders Waldvik.
§ 6.
Styrelsens berättelse har varit utskickad, den godkänns och läggs till handlingarna, revisorernas
berättelse uppläses, godkänns och läggs till handlingarna.
Kassören lämnar rapport om bokslutet.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper.
§ 7.
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Styrelsen har vid sammnaträde den 9 januari antagit förslag till budget samt uppdragit till kassören att
hemställa hos landstinget om verksamhetsbidrag. Då beslut om verksamhetsbidrag ännu inte fattats av
SLL Regionplane-och Trafiknämnd beslutar årsmötet delegera till styrelsen att fastställa
budgeten.
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrat 1 500 kr, vilken enligt stadgarna skall
vara inbetalt på SIKOs pg 49 71 07-3 före den 31 mars 2003.
§ 8.
Frågan om arvoden beslutar årsmötet delegeras till styrelsen.
§ 9.
Till SIKO:s ordförande för 2003 väljs Pia Södergren.
§ 10.
Styrelsen fastställs enligt nedan:
Anne-Marie Olsson, Barbro Nordstedt, Staffan Sintorn, Pia Södergren, Berit Karlsson, Karin Lien
och Anne Forslund.
Föreningarna från Arholma, Rindö, Ornö, Ljusterö, Tynningö-Ramsö och Nämdö lämnar besked vid
nästa styrelsemöte/ eller snarast efter sitt årsmöte.
Till 1:e v. ordf väljs Barbro Nordstedt, till 2:e v ordf väljs Sune Fogelström och som sekr/kassör
väljs Anne Forslund.
§ 11.
Ersättare i styrelsen fastställs enligt nedan:
Björn Sjöblom, Anna Lundin, Rose-Marie Lundin, Jan Johansson och Hans Lundqvist.
Föreningarna från Arholma, Björkö-Arholma, Rindö, Ornö, Ljusterö, Tynningö-Ramsö, Nämdö och
Utö lämnar besked vid nästa styrelsemöte / eller snarast efter sitt årsmöte.
§ 12.
Till revisorer väljs Ulla Larsson och Christina Westberg.
Till revisorsuppleant väljs Ingalill Wikström.
§ 13.
Årsmötet beslutar att valberedningen skall bestå av tre personer.
Britta Gunnarsson och Gunilla Petterson avsäger sig sitt uppdrag i valberedningen
Till att ingå i valberedningen väljs Berit Karlsson, sammankallande, Jonas Linell och Rose-Marie
Lundin.
§ 14.
Övriga val:
a) Till att representera SIKO i länsstyrelsens skärgårdsråd väljs förutom ordf, som är
självskriven, Sune Fogelström och Barbro Nordstedt. Som ersättare väljs Lars Fogelberg,
Margareta Bernhardsson och Berit Karlsson.
b) Som ledamöter till Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte väljs, förutom ordf som är
självskriven, Barbro Nordstedt och Anne Forslund samt som ersättare Lars Fogelberg och
Suen Fogelström.
c) Som ledamot i Trafikantföreningens styrelse väljs Lars Fogelberg och Jan-Evert Jäderlund.
§ 15.
Beslutar årsmötet att ordförande och kassör tecknar firma var för sig.
§ 16.
Inkomna motioner och förslag.
Inga motioner eller förslag har inkommit.
§ 17
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Revision av SIKOs stadgar.
SIKOs styrelse har diskuterat möjligheten till en mer generös inställning till medlemskap av föreningar
som också vill ha fritidsboende som aktiva medlemmar och då funnit att för att ändra §2 så måste först
§14 ändras. Styrelsen har föreslagit årsmötet att göra nedanstående förändring:
STADGEÄNDRINGAR §14
Ändringar av dessa stadgar, utom §1 och §2, beslutas av SIKO på två ordinarie av varandra
följande årsmöten. I kallelsen till dessa möten skall klart anges ändringsförslaget och det måste vid
båda mötena nå minst två tredjedels majoritet.
ÄNDRAS TILL:
STADGEÄNDRINGAR
§14
Ändringar av dessa stadgar, utom §1, bereds av SIKO´s styrelse och förelägges SIKO´s årsmöte för
fastställande, på två av varandra följande ordinarie årsmöten. I kallelsen till dessa möten skall klart anges
ändringsförslaget och det måste vid båda mötena nå minst två tredjedels majoritet.
Efter diskussion beslutar årsmötet att godkänna förslaget. Votering begärs och genomförs.
Arholma
ja
Björkö
ja
Blidö-Frötuna
nej
Rindö
ja
Mellanskärgården
ja
Nämdö
ja
Ornö
ja
Runmarö
avstår
Sandhamn
ja
SSIF
ja
Tynningö-Ramsö
ja
Utö
nej
9 föreningar röstar ja förslaget, 2 föreningar röstar nej och en förening avstår.
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening och Utö Kontakt-och Intresseförening reserverar sig mot beslutet.
Med tanke på förslaget om att SIKO skall inrätta ett kansli fördes även en diskussion om att även §6 bör
ändras.
Britta Gunnarsson tar upp frågan kansli contra ideell förening. Genom skisser förklarar Britta hur en ideell
förening kan arbeta genom ett förtroendevalt arvoderat arbetsutskott och hur en förening (bolag) kan
arbeta med anställda tjänstemän. Vad som framgick av mötet var att de flesta ansåg att kompetensen bör
hittas inom SIKO. Inget beslut tas utan frågan får diskuteras vidare i styrelsen.

5
Organisation med
kansli

Traditionell
organisation med AU

Ordf
Ordf
1:e vice
ordf
2:e vice
ordf

1:e vice
ordf

Sekr

sekr
Kassör

2:e vice
ordf

ledamot

Administration

ledamot
ledamot

ledamot
ledamot
ledamot

ledamot
ledamot
ledamot

§ 18
SIKOs verksamhet 2003.
Kassören redogör för förslaget till budget för 2003 och berättar också om de kontakter hon har haft
med landstinget om olika konton i budgeten. En av frågorna landstinget vill ha svar på är hur ett
eventuellt kansli skall fungera. De synpunkter som framförs i diskussionen är:
• att med tanke på SIKOs goda rykte är det viktigt att behålla statusen som ideell förening.
• För att få en föryngring av styrelsen måste någon form av ersättning utgå. Det går inte idag
att ta ledigt från arbete, kanske flera dagar, för att vara med på ett möte som tar några
timmar. Detta på grund av att det är så dåliga kommunikationer till öarna.
• att utse kunniga personer inom SIKOs sfär att ansvara för administrationen
• att utnyttja befintlig kompetens inom styrelsen.
Inget beslut tas
§ 19.
Övriga frågor.
a) Elavbrott. Jan Johansson tar upp probelemet med de täta elavbrotten som förekommer längs
hela kuststräckan speciellt i samband med storhelger. Årsmötet beslutar att tillskriva Vattenfall
och begära att de ser över sina ledningar för att minska risken för elavbrott.
b) Skolfrågor - öskolor. Önskemål har framförts om att Höstmötet den 13 september på Möja
1:e vice
skall behandla ungdomarnas
situation. Årsmötet beslutar att ungdomsfrågorna skall vara ett
ordf
tema på Höstmötet.
c) Tingskommittén. Anders Näslund ber att samtliga föreningar utser ledamöter till
2:e vice
tingskommittén till nästa
styrelsemöte.
ordf
d) Fler möten. Från flera delegater framförs önskemål om flera större möten per år, dessa skall
äga rum på olika platser i skärgården.
e) Statens fastigheter. Ett uttalande bör göras angående utförsäljningen av statens fastigheter i
skärgården. Årsmötet beslutar uppdra till au att skriva till kommittén för ändamålsfastigheter.
f) Fastighetsskatten. Årsmötet protesterar mot den höga fastighetsskatten i ett uttalande från
mötet. Årsmötet beslutar att uppdra till au att formulera ett uttalande.
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§ 20.
Årsmötets avslutande.
Bengt Almkvist tackar för förtroendet att ha valts till ordförande för årsmötet och förklarar
årsmötet avslutat.
Anders Waldvik tackar Britta för hennes stora insatser som valberedningens ordförande.
Anita Bertilsson tackar Bengt Almkvist, Pia Södergren, Britta Gunnarsson och sekr för väl genomfört
möte genom att överlämna var sitt gåsägg.

Dag som ovan

Anne Forslund, sekr

Justeras:

Barbro Nordstedt

Anders Waldvik

Bengt Almkvist, mötesordf

