Minnesanteckningar höstmöte 2008
Höstmötet 2008 hölls som vanligt på Möja Dansbana. Ett ganska stort antal deltagare
fanns på plats denna kyliga höstdag.
Ordföranden Per Frideen inledde mötet med att hälsa alla välkomna och sedan
berätta om sin syn på skärgårdsutvecklingen och hur vi ska få unga människor att
vilja bosätta sig här. Vikten av att alla instanser drar åt samma håll och att vi har en
vision om hur många skärgårdsbor det ska finnas om t ex 10 år.
Jan Olsén hade lämnat återbud pga sjukdom och Agneta Österman fick överta
dagens andra punkt som handlade om hur skärgårdsfrågorna hanterats och
utvecklats under årens lopp. Det blir väldigt många möten och det är i stort sett
samma frågor som diskuteras hela tiden men i olika forum. Ungefär 700 arbetsdagar
per år lägger SIKO och våra medlemsföreningar ner på bara möten (inklusive
restider). Det är viktigt att ta vara på den kraften på ett bättre sätt än tidigare och
samordna skärgårdsfrågorna så de kan hanteras under ett gemensamt paraply.
Barbro Nordstedt berättade hur många olika organisationer som är inblandade i
skärgårdsfrågor. Som underlag visades en bild
från 2005 som Länsstyrelsens Lars Nyberg
tagit med. Gustav Andersson från landstinget
beskrev därefter hur han tänkt sig ett regionalt
råd för samordning av skärgårdsfrågorna.
Rådet är under bildande och kommer
förhoppningsvis att börja sitt arbete 2009.
Bengt Almkvist från Skärgårdarnas
Riksförbund skulle sedan ha berättat om
Leader och hållt i grupparbetet under
eftermiddagen, men även Bengt hade lämnat
återbud på grund av sjukdom. I stället
presenterade näringslivschef Birgitta Hansson från Värmdö kommun hur arbetet med
Leader fortlöpte. Ett stort Leaderområde med hela skärgården och Roslagen är
under bildande och vid ett möte den 25 september kommer en LAG-grupp att
tillsättas vid ett större möte i Norrtälje. Därefter finns möjlighet att söka Leaderpengar
för projekt som passar in i programmet för landsbygdsutveckling och den
utvecklingsstrategi som arbetsgruppen jobbar fram.
Eftermiddagen ägnades åt grupparbete där man diskuterade SRF:s vitböcker om
skola, företagande, transporter och bostäder. Varje grupp gjorde sedan en kort
presentation av sina slutsatser som styrelsen tar med sig i det fortsatta arbetet. Flera
diskussioner rörde sig om behovet att räkna skärgården som den glesbygd det
faktiskt är, för att på så sätt möjliggöra speciella regelverk i vissa frågor. Det
storstadsperspektiv som idag råder är förödande för skärgården och de småskaliga,
flexibla lösningar som behövs där.

