Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars
Kontaktorganisation (SIKO) på Dalarö
20 mars 2004
Närvarande delegater:
Jonas Linell

Arholma Skärgårdsförening

Urban Gunnarsson
Barbro Nordstedt

Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
"

Lars Godberg
Jan-Evert Jäderlund

Föreningen Rindöborna
"

Anna Lundin
Staffan Sintorn

Mellanskärgårdens Intresseförening
"

Johan Bergman
Lars Fogelberg

Nämdö Hembygdsförening
"

Lena Lundfeldt
Lars Olsson

Ornö Skärgårds Intresseförening
"

Anne Forslund
Jan Olsén

Runmarö Intresseförening
"

Rose-Marie Lundin
Pia Södergren

Sandhamnsområdets Intresseförening
"

Jan Johansson
Berit Karlsson

Södra Skärgårdens Intresseförening
"

Karin Lien

Utö Kontakt - och Intresseförening

Övriga Närvarande:
Bengt Boberg
Britta Gunnarsson
Rune Johansson
Joel Nordstedt
Kalle Nordstedt
Björn Sjöblom
Michaela Bogren
Sune Fogelström
Monika Lindén
Lotten Hjelm

Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
"
"
"
"
"
Mellanskärgårdens Intresseförening
"
"
Nämdö Hembygdsförening

Magnus Forslund
Johan Solén
Ulla Solén
Ola Thuresson
Sussie Thuresson
Peter Lundin
Ante Södergren
Torbjörn Brandt
Carin Flemström
Kåre Hagman
Eva Lindholm
Jan Neijnes
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Runmarö Intresseförening
"
"
"
"
Sandhamnsområdets Intresseförening
"
Södra Skärgårdens Intresseförening
"
"
"
"

Lars Bryntesson
Tommy Lundin
Leif Saletti
Carl-Erik Nyberg
Hans Axelsson

Värmdö kommun
Haninge Kommun
Konsult Hyresbostäder
Tyresö
Skärgårdsnytt

§ 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 Britta Gunnarsson, och till sekr väljs Anne Forslund Till att justera
dagens protokoll väljs Björn Sjöblom och Rose-Mari Lundin.
§ 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.
Styrelsen har vid sammanträde den 3 mars antagit förslag till budget.
Årsmötet beslutar
att fastställa budgeten
att medlemsavgiften skall vara oförändrat 1 500 kr för 2004
§ 8.
Frågan om arvoden beslutar årsmötet
att delegera till au att inom sig fördela de avsatta 150 000 kr
att ersättning vid möten där SIKO representerar utgår med 400 kr/dag om ersättning inte erhålls från
inbjudande organisation.
§ 9.
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Till SIKO:s ordförande för 2004 väljs Sune Fogelström med acklamation.

§ 10.
Styrelsen fastställs enligt nedan:
Jonas Linell, Barbro Nordstedt, Lars Godberg, Anne-Marie Högel, Staffan Sintorn, Johan Bergman,
Lars Olsson, Jan Olsén, Pia Södergren, Berit Karlsson, Patrick Lindqvist och Charlotte Schröder.
Björkö-Arholma Skärgårdsförening återkommer med uppgift på person.
Till v. ordf väljs Barbro Nordstedt, till kassör väljs Anna Lundin och som sekreterare väljs Anne
Forslund.
§ 11.
Ersättare i styrelsen fastställs enligt nedan:
Daniel Westerlund, Björn Sjöblom, Jan-Evert Jäderlund, Jan Almerheim, Anna Lundin, Lars
Fogelberg, Lena Lundfeldt, Anne Forslund, Rose-Marie Lundin, Jan Johansson, Lena Hellberg och
Karl-Olof Jönsson.
Björkö-Arholma Skärgårdsförening återkommer med uppgift på person.
§ 12.
Till revisorer väljs Leif Lindholm och Peter Lundin.
Till revisorsuppleant väljs Ingalill Wikström.
§ 13.
Till valberedning väljs Berit Karlsson, sammankallande, Jonas Linell och Rose-Marie Lundin.
§ 14.
Övriga val:
a) Till att representera SIKO i länsstyrelsens skärgårdsråd väljs Sune Fogelström, Barbro
Nordstedt och Jonas Linell. Som ersättare väljs Lars Fogelberg, Berit Karlsson och Lars Olsson.
b) Som ledamot i Trafikantföreningens styrelse väljs Jan-Evert Jäderlund och Anna Lundin
c) Som ledamöter till Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte väljs, förutom ordf som är
självskriven, Barbro Nordstedt och Anne Forslund samt som ersättare Pia Södergren och
Jonas Linell.
d) Som ordinarie ledamot i Skärgårdarnas Riksförbunds styrelse väljs Anne Forslund och som
ersättare Sune Fogelström.
e) Som adjungerade i Skärgårdsstiftelsens styrelse väljs på två år Johan Bergman och Barbro
Nordstedt
f) Som ersättare i Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse väljs Jan Olsén.
§ 15.
Inkomna motioner och förslag.
Kåre Hagman har skickat en motion ang ”Bevarandet av fiskbeståndet på ostkusten” där han
föreslår ett antal åtgärder för att försöka få en förbättring av fiskebeståndet på ostkusten. Kåre
informerar om bakgrunden till motionen som är ställd till socialdemokraternas distriktskongress. Kåre
hemställer om att SIKO vid varje tillfälle och möte som SIKO deltar i med olika myndigheter påtalar
den negativa utveckling som nu sker.
Årsmötet beslutar att SIKO agerar i enlighet med Kåre Hagmans hemställan.
§ 16.
Bildande av fastighetsbolag.
SIKOs eu-projekt angående inventering av befintliga och nya hyresbostäder för permanentboende går
nu mot sitt slut. Som ett resultat av projektet har tagits fram en hemsida där intresserade av att hyra
bostad i skärgården kan anmäla sig, hittills drygt 500 anmälningar kommit in. Ett annat resultat är ett
förslag på bildande av ett allmännyttigt fastighetsbolag, där skärgårdskommunerna och SIKO skulle
vara delägare. Leif Saletti som varit konsult för projektet har tagit fram förslag till bolagsordning,
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konsortialavtal och en affärsplan för ett tänkt fastighetsbolag. Frågan kommer på dagordningen för
Interkommunala Skärgårdsrådets möte den 20 april, då kommunernas ställningstagande till att ingå i
bolaget kan redovisas. Efter kort diskussion
beslutar årsmötet
att ge styrelsen i uppdrag att medverka i bildandet av ett fastighetsbolag under förutsättning att
skärgårdskommunerna deklarerar sin avsikt att vara majoritetsägare i bolaget och att SIKO kan agera
som en stark part i styrelsen för bolaget.
§ 17.
Samverkansavtal med andra föreningar
Sune Fogelström redogör för sin idé om samarbete med de föreningar som ej kan vara medlemmar i
SIKO. En av SIKOs starka sidor är att vi företräder den bofasta befolkningen och att vi därigenom har fått
bra gehör hos olika myndigheter. Men för att hjälpa även andra föreningar kan SIKO skriva ett
samarbetsavtal med dem om de har samma övergripande målsättning som SIKO. Det skulle också öka
representationen från skärgården gentemot myndigheterna.
Lars Olsson menar att man i första hand lokalt skall få ett samarbete att fungera.
Efter kort diskussion
Beslutar årsmötet
att godkänna förslaget till samverkansavtal samt
att SIKO kan erbjuda andra föreningar, med samma målsättning som SIKO, ett samverkansavtal
§ 18
Ändring av stadgar, 2:a årsmötet
Vid förra årsmötet diskuterades en ändring av § 14 för att sedan kunna ändra § 2. Det har nu visat
sig att stadgarna bör genomlysas grundligt då de är 10 år gamla.
Årsmötet beslutar
att uppdra till styrelsen att genomföra en allmän revision av stadgarna, vilket förslag skall föreläggas
nästa årsmöte för antagande.
§ 19.
Övriga frågor.
a) Militära skjutfält planeras på flera platser i Stockholms skärgård, från Singö ner till Utö, bland
annat på Stabbo utanför Utö. Konsekvensen av detta blir att man hindrar människor att röra sig
inom dessa områden. Vad gäller Stabbo så innebär det också svårigheter att få bygga på Utö då
en bullerzon tillsammans med närliggande naturreservat undantas för bebyggelse.
Årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att skriva till Försvarsmakten med en protest mot
införande av skjutfält på de tänkta områdena och särskilt då betona Stabbo. Skrivelsen skall gå
för kännedom till länsstyrelsen och de berörda kommunerna.
b) SURF, Skärgårdsungdomarnas Riksförening, informerar Joel Nordstedt om. Föreningen bildades
den 13 mars 2004 och har som målsättning:
Kontaktnätverk mellan öar och skärgårdar
Utbyten av idéer
Uppmuntra ungdomar att bo kvar/flytta till öarna Inflytande på makthavare
Representera skärgårdsungdomar i olika sammanhang Skol - och arbetsutbyten
Bevarande av kultur och traditioner
Samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund, lokala och regionala skärgårdsföreningar
Internationella kontakter med andra öar genom nätverket Young European Islanders Network
som är under bildande.
Idén till bildandet av föreningen uppstod då Joel som en av tre svenska ungdomar fick chansen att
delta i den ESIN-konferens som hölls på Irland hösten 2003, då bildades ett nätverk, Young European
Islanders Network.
SURF är främst en förening för ungdomar mellan 15 – 25 år, men man tar gärna emot stödjande
medlemmar, såväl enskilda som föreningar.
Årsmötet anser det mycket positivt att föreningen bildats och beslutar att
rekommendera SIKOs medlemsföreningar att ansluta sig genom att betala 300 kr/förening.
Uppdras till Joel att skicka information med angivande av postgironummer till föreningarna.
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c)

Jan Johansson berättar att man på Dalarö skall avtäcka ett minnesmonument med anledning av
esternas ankomst till Dalarö för 60 år sedan. Jan hälsar alla välkomna den 25 september då
evenemanget äger rum.

§ 20.
Årsmötets avslutande.
Pia Södergren tackar SSIF och främst Berit Karlsson för deras arrangemang runt årsmötet. Det har
varit fina lokaler, god mat och trevligt bemötande.
Britta Gunnarsson tackar för förtroendet att ha valts till ordförande för årsmötet och förklarar
årsmötet avslutat.
Sune Fogelström tackar Britta för hennes ordförandeskap under årsmötet och överlämnar en blomma.

Dag som ovan

Anne Forslund, sekr

Justeras:

Rose-Marie Lundin

Björn Sjöblom

Britta Gunnarsson, mötesordf
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SAMVERKANSAVTAL MELLAN SIKO OCH FÖRENINGEN XXXX
1

Samarbetet mellan SIKO och enskilda föreningar som är verksamma
i skärgården syftar till en bättre dialog i gemensamma frågor.

2

Samarbetet grundas på ömsesidig respekt och vilja att samarbeta
mellan var för sig helt självständiga organisationer.

3

Efter skriftlig ansökan från förening och godkännande av SIKO´s
styrelse utses en ledamot inom SIKO´s styrelse som kontaktperson
mot föreningen XXX.

4

Föreningen XXX får därigenom tillgång till SIKO´s kontaktnät och
möjlighet att framföra sina frågor till SIKO´s styrelse.

5

Föreningen XXX har rätt att till SIKO´s årsmöte skicka en
observatör som dock inte har någon rösträtt.

6

Avtalet gäller från dags dato och ett år framåt. Därefter
förlängs avtalet med ett år i taget om inte någondera parten
säger upp avtalet minst tre månader före avtalets utgång.

7

Om avtalet inte följs har SIKO rätt att säga upp det med
omedelbar verkan.

8

För de tjänster som samarbetsavtalet omfattar utgår en avgift
motsvarade SIKO´s årsavgift.

Skärgården den
För SIKO

2004

XXX den
2004
För Föreningen XXXX

……………………………………

……………………………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

……………………………………

…………………………………….
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