SIKO – protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00
i föreningslokal på Kungsholmen
Närvarande:

Pia Södergren, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t)

Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8,5t)

Urban Gunnarsson, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)

Britt Fogelström, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t)

Anna Lundin, Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)

Björn Sjöblom, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)

Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 20m)

Göran Stenstrand, Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7,5t)

Rose-Marie Lundin, Sandhamnsområdets Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t)
Total mötestid / total frånvarotid från hemmet 84t 20m

1. Pia öppnade mötet.
2. Pia valdes till mötesordförande och Britt till sekreterare.
3. Björn Sjöblom utsågs att justera dagens protokoll.
4. Föreslagen dagordning godkändes. Till punkten Övrigt anmäldes ärenden rörande
◦ Representanter till Tingskommittén inför Höstmötet
◦ Höstmötet
5. Föregående protokoll
◦ Protokollet från kick-off konferensen 100416 -100417 lades efter genomgång
utan erinran till handlingarna.
◦ Pia läste även upp AU protokoll från möte 100610.
6. Ekonomi
SIKOs ansökan om 500.000 kr har resulterat i beviljat anslag med 450.000kr, vilket
motsvarar vad som beviljats tidigare år.
Urban presenterade budgeten, som reviderats efter beslutet om 450.000 i anslag,
budgeten är nu i balans med 468.000.
Även arvodesregler framgår av den reviderade budgeten som bifogas. AU (som har
fasta arvoden) erhåller ingen ersättning för interna SIKO möten. I övrigt utgår

ersättning med 500 kr för deltagande i möten.
Underlag för mötes- och reseersättningar skickas vid varje kvartalsslut till kassören.
Beslutades att betala medlemsavgift till Vattenvårdsförbundet för detta år. Inför
nästa år var vi överens om att bjuda in representanter från Vattenvårdsförbundet till
ett möte och att därefter ta ställning till eventuellt fortsatt medlemskap.
7. Remisser
Pia informerade att inga nya remisser inkommit. Däremot har beslut fattats gällande
tidigare remisser:
• Beslut har fattats att avslå ansökan om att införa förbud mot brytning av isränna
mellan Berg och Stenkobbs fyr vid Möja. SIKO hade i sitt yttrande tillstyrkt
förbud.
• Beslut har tagits att avslå en ansökan om att upphäva förbud att bryta is vid
Ramsö. I detta ärende hade SIKO inte lämnat något remissyttrande.
8. Kommande möten / aktiviteter.
1. Pia är inbjuden till Landsort till ett möte, där bl a bryggfrågor kommer att
diskuteras med Fastighetsverket.
2. Leader laggrupp kommer att ha möte.
3. I år i september är det det 25:e Skärgårdskvinnoseminariet, denna gång på
finska Utö.
4. SRF har styrelsemöte i Söderhamn den 21 – 22 augusti.
5. Tillväxtverket ordnar Nationellt skärgårdsforum på Holmön den 24 – 25 augusti.
6. ESIN har årsmöte i Danmark den 7 september.
9. Ö-rapporter – resp. förening med styrelseledamot på plats presenterade rapporter.
Dessa samt övriga inkomna rapporter bifogas.
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening delade dessutom ut ett fint nyutgivet
medlemsblad.
Från Mellanskärgården och Möja kan särskilt framhållas att Möja skola söker lärare,
lyckas inte rekrytering av lärare riskeras nedläggning av högstadiet.
Rose-Marie lämnade en ingående rapport om byggplaner och övriga förändringar
på Sandhamn. Flera permanentboende lämnar ön, samtidigt kunde Pia berätta att
fyra permanentboende nu fått bygglov.
Enligt tidigare överenskommelse skall Ö-rapporter mailas till sekreteraren vartefter de inkommer publiceras de på SIKOs hemsida samt genom Görans
försorg även på Skärgårdsbryggan (om något av innehållet inte är avsett för allmän
spridning, ange detta).
10. Mötesrapporter
Pia rapporterade om följande möten:
◦ Avtackning av Berndt Festin, Skärgårdsstiftelsen (flera repr. Från SIKOs
styrelse, som också representerade sina egna föreningar)
◦ Avtackning av Gunilla på Länsstyrelsen (Pia, Barbro och Per)
◦ Leader skärgårdsråd – Pia har skickat ut en rapport. Det finns 253 miljoner att
söka för bredbandsutbyggnader.
◦ Pia har träffat Thomas Hjelm, som har i uppdrag att utreda kassatjänster i

skärgården
◦ Pia har deltagit i dopet av nya Waxholmsbåten Gällnö samt även en
jubileumskryssning med Norrskär. Bra att SIKO är inbjudna i dessa
sammanhang då det ger bra kontaktytor.
◦ Pia, Anna och Barbro har träffat skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson
samt dennes politiske sekreterare, Petri.
◦ Vi kommer även att få en skriftlig rapport från ungdomsmötet på Ven.
Pia har även haft möte med Sune Fogelström, som representant för Företagarna
Skärgård. Aktuella frågor för Företagarna är bl a:
• replipunkter, synpunkter lämnade till Riksdagens trafikutskott
• höstmöte på Djurönäset
• regler för båtar under 20 bruttoton
• ökat engagemang i ”Årets Företagare” . I år kom Magnus Ivanoff (som
nominerats av Företagarna Skärgård) tvåa i Företagarna Sverige.
Det var bra att ha en avstämning med Företagarna – det är viktigt att de
organisationer som representerar skärgården har bra kontakter och kan stötta
varandra.
Överenskoms att SIKO skall bjuda in Företagarna och Öppen Skärgård till ett möte i
höst.
11. Besiktningsstationer
Nu när bilbesiktningen ska konkurrensutsättas och man får välja den aktör man
önskar, är det inte säkert att bil- och annan fordonsbesiktning kan ske på öar som
saknar fast landförbindelse eller bilfärja i framtiden.
Frågan drivs av Utö Kontakt och Intresseförening och SIKO ställer sig bakom
kraven att besiktning på öarna måste fungera även i framtiden. Pia kommer att göra
mail-utskick till berörda föreningar för att se om vi gemensamt ska driva frågan.
12. Fortsättningen efter kick-off mötet, hur ska vi jobba framåt?
Mot bakgrund av resultatet från kick-off konferensens grupparbeten är AU's förslag
att följande frågor prioriteras i ett första steg:
•

Fastställande av målsättning och vision

•

Ö-rapporternas betydelse som grund för SIKOs arbete

•

Utbildning för att köra terrängfordon (endast de med gamla körkort har rätt
att köra utan kompletterande utbildning)

•

Mediagruppen (informationsfrågor, media-utbildning för
föreningsordföranden, informationsfolder om SIKO mm).

•

Studieresa

Efter dialog i styrelsen enades vi om följande:
•

Visionen kompletteras med ”och vice versa” - …....Det
Det är möjligt att bo i de
tätortsnära delarna av skärgården, och samtidigt arbeta på fastlandet och
vice versa.................
versa................. I övrigt kan målsättning och vision nu anses fastställda
och mediagruppen (Barbro, Anna och Göran) fick i uppdrag att göra en
trevlig lay-out.

•

Ö-rapporterna är grunden för ett bra arbete i SIKO. De bör lyftas fram ännu
tydligare exempelvis på SIKO's hemsida.

•

Anna börjar arbeta med att ta fram utbildning för att köra terrängfordon.
Barbro kollar intresset hos ungdomarna.

•

Mediagruppen - Barbro, Anna och Göran - börjar arbeta.

•

Barbro återkommer med förslag till studieresa.

13. Stödjande medlem/samarbetsföreningar
AU fick i uppgift att ta fram förslag om medlemskap för ”stödjande
medlem/samarbetsföreningar” och i vilken utsträckning detta skiljer sig från
traditionellt medlemskap.
Förslag skall skickas ut innan nästa styrelsemöte.
14. Övriga frågor
◦ Representanter till Tingskommittén inför Höstmötet – som representanter till
Tingskommittén finns Inga-Lill Wikström, Möja, Monica Wiklander, Runmarö,
Lotten Hjelm, Nämndö, Berit Karlsson, Dalarö, Jonas Ridderstad, BlidöFrötuna samt Jan-Ewert Jäderlund, Rindö – ytterligare representanter kan
anmälas.
◦ Höstmötet är planerat till 14 november (endags-möte). Berit fick I uppdrag att
kolla om Långholmen konferens kan vara lämplig plats.
◦ Vi uppvaktade Urban, som fyllt år – GRATTIS!!
15. Mötet avslutades.
Eu.

……………………………………………………………..
Britt Fogelström
Justeras

………………………………………………………………
Björn Sjöblom

Kommande möten 2010:
AU möten

SIKO styrelsemöten

3 augusti
5 september
4 oktober
10 november
HÖSTMÖTE 14 november
1 december

24
21
24
22

augusti
september
oktober
november

8 december

