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Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen
12 mars 2005
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Tjockö/Söderarm

§ 1.
SIKOs ordförande, Sune Fogelström, 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 Jonas Linell och Agneta Österman.
§ 6.
Styrelsens berättelse uppläses, 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 hemställt hos landstinget om ett verksamhetsbidrag för år 2005. Tyvärr har SIKO ännu
inte fått besked om hur mycket bidrag som kan förväntas.
Årsmötet beslutar
att anta budgetförslaget
att medlemsavgiften skall vara oförändrat 1 500 kr för 2005 för medlemsföreningar samt 2 000 kr för
samverkansföreningar
§ 8.
Frågan om arvoden beslutar årsmötet
att avsätta 200 000 kr i arvode till au om medel finnes
att ersättning vid möten där SIKO representerar utgår med 400 kr/möte om ersättning inte erhålls från
inbjudande organisation
att resersättning utgår med 17 kr/mil samt 20 kr/sjömil för de representanter som deltar i möten för
SIKOs räkning.
Att reseräkningar skall skickas till kassören inom tre månader från mötesdatum
§ 9.
Till SIKO:s ordförande för 2005 väljs Sune Fogelström.
§ 10.
Styrelsen fastställs enligt nedan:
Anne-Marie Eriksén-Olsson, Jonas Linell, Barbro Nordstedt, Jan-Evert Jäderlund, Anne-Marie Högel,
Staffan Sintorn, Albert Mattsson, Lars Olsson, Jan Olsén, Caroline Almlöf, Berit Karlsson och Mikael
Karlsson.
Till v. ordf väljs Barbro Nordstedt, till kassör väljs Anna Lundin och som sekreterare väljs Anne
Forslund samt som v sekr Michaela Reuterljung.
§ 11.
Ersättare i styrelsen fastställs enligt nedan:
Daniel Westerlund, Björn Sjöblom, Lars Godberg, Jan Almerheim, Anna Lundin, Johan Bergman,
Lena Lundfeldt, Anne Forslund, Rose-Marie Lundin, Jan Johansson, Lena Hellberg och Charlotte
Schröder.
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§ 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 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 Anna Lundin och
Michaela Reuterljung.
d) Som ordinarie ledamot i Skärgårdarnas Riksförbunds styrelse väljs Anne Forslund och som
ersättare Sune Fogelström.
e) Som ersättare i Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse väljs Lars Godberg.
§ 15.
Inkomna motioner och förslag.
En motion har inkommit från Mellanskärgårdens Intresseförening gällande fastighetsskatten.
Rune Wikström anser att det är viktigt att SIKO inte tappar greppet när det gäller beskattningen.
Belägenhetsfaktorn måste tas bort då den slår mycket orättvist. En uppvaktning av Per Nuder,
finansminister, är planerad och Rune kommer då att ta fram exempel på hur beskattningen drabbar
enskilda personer. Rune vill gärna ha in fler exempel.
Föreningarna från Ljusterö och Blidö-Frötuna meddelar att de ställer sig bakom motionen.
Årsmötet beslutar att motionen vidarebefordras till Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte
§ 16.
Verksamhetsplan för 2005
Vid ett seminarium på Sandhamn 2004 togs en verksamhetsplan fram för 2004-2005 vilken
fastställdes på årsmötet 2004. Bilaga
Årsmötet beslutar att
Nedanstående kalendarium skall gälla för 2005
Vårutbildning
Årsmöte
Förberedelser inför Interkommunala skärgårdsrådet
Förberedelser inför höstmötet
Vad som har hänt under sommaren
SIKO:s höstmöte
Utbildning i verksamhetsplanering
Planering årsmöte

18-19/2
11-12/3
5/4
17/5
18/8
10-11/9
28-29/10
6/12

har ägt rum
har ägt rum

§ 17.
Bränsleskatten
Sjöfartsverket fick regleringsbrevet för 2004 regeringens uppdrag att i samarbete med SIKA
redovisa aktuella beräkningar av avgiftsrelevanta marginalkostnader som sjötrafiken ger upphov till.
I denna rapport finns förslag om att höja bränsleskatten. Om denna skatt kommer att höjas kan det få
förödande konsekvenser för många skärgårdsbor. Såväl WÅAB som Skärgårdsstiftelsen kommer att
drabbas av betydligt högre kostnader när det gäller transporter liksom många fiskare och taxibåtsföretag.
Varken SRF eller SIKO har fått förslaget på remiss.
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Årsmötet beslutar att
Ärendet förs vidare till SRF
Att göra ett uttalande från årsmötet. Bilaga

§ 18
Övrigt
Jan-Evert Jäderlund meddelar att Trafikantföreningen arbetar med frågan om WÅABs taxor
angående åldersgränsen samt att försöka få hamntaxa även i Waxholm, så att det blir samma pris på
resan till Kastellet som mellan Skeppsbron och Djurgården
Anders Unosson har med en hälsning från Skärgårdsstiftelsen med en tillönskan om lycka till i
fortsatta arbetet. Vi behöver utveckla vårt samarbete det finns många gemensamma frågor att lösa.
Tack för att jag fick vara med!
Berit Karlsson informerar om att det blir Skärgårdsdagar i Haninge den 28-29 augusti.
Skärgårdstinget kommer att ha två rubriker:
Bo i kust-och skärgårdsmiljö
Försvarets mark – vad händer med den?
SIKO är välkommen att deltaga och då speciellt Pia Södergren som är sammankallande i
boendegruppen.
§ 19.
Årsmötets avslutande.
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
chokladask. Sune avtackar också Pia för hennes tid som styrelseledamot i SIKO med en liten gåva
och så slutligen Jan Almerheim och Ann-Marie Högel för deras insatser under fredagens seminarium.
De får också en liten gåva

Dag som ovan

Anne Forslund, sekr

Justeras:

Agneta Österman

Jonas Linell

Britta Gunnarsson, mötesordf
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Bilaga årsmötesprotokoll 2005

Uttalande vid SIKOs årsmöte på Nässlingen den 12 mars 2005
Angående bränsleskatten

Det är med stor oro som SIKO har erfarit att ett förslag föreligger om en
höjning av bränsleskatten när det gäller sjötransporter.
SIKO kan konstatera att en sådan höjning – som även Sjöfartsverket
konstaterat - skulle få drastiska konsekvenser för skärgårdens utveckling.
Såväl bofasta som servicen till besökare kommer att drabbas av betydande
kostnadsökningar. Det finns en stor risk att arbetstillfällen kommer att
försvinna.
SIKO hemställer om att myndigheterna gör en ordentlig konsekvensanalys
innan beslut tas om en höjning av bränsleskatten.

Nässlingen den 12 mars 2005

Sune Fogelström e.u.
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Bilaga till årsmötesprotokoll 2005

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2004 - 2005

Kärnfrågor:
-

Bostäder där allt kring boende ingår
pågår
Kommunikationer gäller såväl fysiska som IT
pågår
Turism - styra och utveckla på fastboendes villkor påbörjats
Arbeta för att det interkommunala skärgårdsrådet utvecklas genom att påverka
samtliga kommunalråd att närvara på mötena
påbörjats
Vistelsebegreppet ( att man verkligen bor där man är skriven )avslutat
SIKO ska arbeta för öarnas egenart
pågår

Beträffande SIKOs arbetsordning har vi gjort en mycket seriös genomgång av vårt arbetssätt
och funnit att vi vill fortsätta som vi har det.
Nedan följer resultatet av seminariet.

Principfrågor:
• Senareläggning av årsmötet så att styrelsen kan väljas på rätt sätt
- En stadgeändring krävs av § 8 vilken skall få följande lydelse: SIKOs årsmöte skall
äga rum senast den 31 mars.
återstår
- Delegater till årsmöte utses av föreningarna
aktuellt
- Styrelserepresentanter utses av föreningarna
aktuellt
- Ledamöter till tingskommittén utses av föreningarna. Samtliga dessa förslag anmäls
till valberedningen i god tid före årsmötet. aktuellt
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-

Styrelsen beslutar vilka övriga val som skall ske på årsmötet och meddelar detta till
valberedningen i god tid före årsmötet
aktuellt
Rekommendera föreningarna att ha årsmöte före SIKOs
delvis genomfört

• Skall SIKO driva projekt av typen hyreshusinventering, EU-lots m.m.
SIKO kan driva och deltaga i projekt
- men styrelsebeslut krävs
- de skall vara inom prioriterade områden
- de ekonomiska konsekvenserna skall tydliggöras innan beslut tas
- projektledning skall tillsättas av styrelsen, men den behöver inte väljas från styrelsen
- projektets ekonomi skall ligga inom egen ram men skall redovisas för styrelsen
regelbundet
• Styrelsens och samarbetsformer
- AU skall bestå av fyra personer. Ordförande, v ordförande, sekr samt en ledamot
från styrelsen
Under 2005 kommer även v sekr att ingå
- Ekonomiansvarig väljs på årsmötet
- Styrelsen kan välja att upphandla redovisningstjänst som stöd för den
ekonomiansvarige
- Styrelsen skall sträva efter att fördela prioriterade ansvarsområden inom styrelsen
- Bestämda teman inom de prioriterade ämnena på styrelsemötena förutom de frågor
som dyker upp utanför styrelsens kontroll
• Ersättningsfrågor
- Ersättning för taxibåtsresor kan utgå till styrelserepresentanter för att därigenom
spara tid för dessa
- Styrelsen beslutar om arvode till au vilket sedan fördelas inom au.
- Arvode till ekonomiansvarig skall framgå av budgeten
• SIKOs höstmöte och andra stormöten
- Viktigt att dessa blir festliga!
- Stormöten är en bra marknadsföring av SIKO
- Tingskommittén byter namn till festkommitté och ansvarar för alla praktiska frågor
kring Höstmötet
- Vid årsmötet som äger rum på olika platser ansvarar värdföreningen för alla praktiska
arrangemang

Kommentarer efter de olika punkterna i kursiv stil gäller 2005
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