SIKO – protokoll från styrelsemöte 24 augusti kl 12.30
i Skärgårdsstiftelsens lokaler
Närvarande:

Pia Södergren, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t 10m)

Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t)

Britt Fogelström, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t)

Anna Lundin, Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t 50m)

Gabriella Söderman, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9,5t)

Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 45m)

Göran Stenstrand, Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t)

J-E Jäderlund, Föreningen Rindöborna
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t)

Per Fridéen, Ornö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t)

Berit Karlsson, Södra Skärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)

Gunilla Söderqvist, Nämdö Hembygdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)

Gunnar Skoglund, hedersledamot
Total mötestid / total frånvarotid från hemmet 110t 45m

1. Pia öppnade mötet och hälsade samtliga, samt alldeles speciellt vår
hedersledamot Gunnar Skoglund och Gabriella Söderman från Blidö – Frötuna
Skärgårdsförening, som deltog för första gången, välkomna.
2. Göran Stenstrand utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föreslagen dagordning godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll, styrelseprotokoll + AU minnesanteckningar
◦ Protokollet från styrelsemötet 100614 lades efter genomgång utan erinran till
handlingarna. Pia betonade vikten av att skriftliga rapporter alltid skickas in när
någon på SIKOs uppdrag deltagit i ett möte.
◦ Pia läste upp minnesanteckningar från AU möte 100816, även dessa lades utan
erinran till handlingarna. Dock påpekade Berit att vi fortsättningsvis ska vara mer
korrekta med terminologin – minnesanteckningar från AU möten och protokoll
från styrelsemöten.
5. Rapporter från föreningarna
Samtliga närvarande föreningar lämnade korta rapporter – kommer att delges
skriftligt, nedan endast ytterst korta noteringar:
• Per, Ornö Intresseförening – berättade om framtidsarbete tillsammans
med föreningen Ornöborna, en undersökning i samarbete med kommunen

•
•

•
•
•
•
•

riktas till fastighetsägare. Långsiktig målsättning är att fördubbla antalet
bosatta. Skriftlig rapport kommer efter 2 september.
Anna, Mellanskärgården – återkommer med rapport per mail
Nilla, Nämdö Hembygdsförening – berättade om framgångsrikt
genomförande av årets Nämndödag med 700 besökare. Vidare fick vi
information om turerna kring utseende av röstmottagare till riksdagsvalet. För
att vara röstmottagare finns endast det formella kravet att vara myndig
svensk medborgare. Kommunen utser röstmottagare.
Göran, Runmarö Intresseförening – berättade om arbete med Runmarö
kanal samt arbete med att få tillstånd en infartsparkering på ön.
Berit, Södra Skärgårdens Intresseförening – berättade om möte på
Landsort samt utflykt till Huvudskär.
Jeje, Föreningen Rindöborna – informerade om att beslut är taget för
ombyggnad av kasern 3. Vidare om slamtömning av enskilda avlopp och
behovet av tydlig utmärkning av avloppsbrunnar.
Arne, Östra Lagnö Byalag – berättade att det nu finns älg på Östra Lagnö.
Barbro, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening – informerade om att det stora
samtalsämnet varit nya lagstiftningen om nykterhet till sjöss. I övrigt är det
problem med att få kommunen att leva upp till sina utfästelser om skolskjuts
på ett rimligt sätt. Vidare pågår en renhållningsupphandling. Eftersom
renhållning organiseras på olika sätt på olika öar uppdrogs åt samtliga
att till nästa möte vara beredda att redogöra för hur det fungerar inom
sitt område.
Vidare uppdrogs till Pia och Barbro att göra en skrivelse och skicka in
frågan om skolskjutsar till Regionala Rådet. Det finns exempel från
Nämndö samt Söderöra (beskrivet i Barbros artikel i tidningen Skärgården)
som utgör bra underlag för skrivelsen.

6. Avrapportering av arbeten som uppdragits till ledamöter/AU
Anna och Barbro
Utbildning i terrängfordon
Arbete pågår om möjligheterna att ordna utbildning på någon av öarna.
Barbro
Studieresa
Inte bortglömt, men ännu inte påbörjat, uppdraget kvarstår.
AU
Förslag stödjande medlemskap
AU har kartlagt vilka formella beslut som finns för medlemskap för ”stödjande
medlem/samarbetsföreningar”(Pia läste upp protokollsanteckning). AU har vidare
föreslagit att vi gemensamt kartlägger vilka föreningar som i dagsläget kan vara
aktuella (främst intresseföreningar med en blandning av bofasta och icke-bofasta).
Beslutades att alla mailar information till Britt angående vilka föreningar som i
dagsläget kan vara aktuella för medlemskap för ”stödjande medlem /
samarbetsföreningar”.
AU
Möte med Företagarna och Öppen Skärgård
Pia har skickat inbjudan till möte till ordförandena i Företagarna Skärgård och
Öppen Skärgård för att diskutera hur vi genom samverkan, totalt sett kan bli
starkare. Uppdrogs åt Pia och Barbro att delta vid mötet, eventuellt deltar
ytterligare någon.
Barbro, Anna, Göran

Mediagruppens arbete

Mediagruppen kommer att träffas den 14 september och återkommer med rapport
efter detta möte.
7. Mötesrapporter (de som varit på något möte för SIKO:s räkning), SRF
styrelsemöte, Bryggmöte Landsort, Möte med WB ledning, Möte med
Skärgårdsstiftelsens VD
Alla som på SIKOs uppdrag deltagit i ett möte förväntas lämna en skriftlig rapport.
Med hänsyn till det, så begränsas rapporteringen på styrelsemötena till dialog om
speciellt intressanta aspekter mm
• SRF styrelsemöte – rapport kommer (Barbro)
• Bryggmöte Landsort – rapport finns, SIKO (Pia) stöttar i frågan enligt
önskemål från Landsort
• Möte med WB ledning – rapport finns (Pia)
Göran fick i uppdrag att skicka rapporten plus påpekande om att det är
önskvärt att kunna köpa Båtkort ombord, till WB, politiker och
Traffikantföreningen.
• Möte med Skärgårdsstiftelsens VD – Britt skriver kort rapport. Nämnas
kan att vi från SIKO framförde önskemål om kontinuerliga möten (kanske tre
per år). Vidare är vi från SIKO välkomna att skriva i Stångmärket – något för
Mediagruppen att fundera över. Utöver mötet mellan Lena Nyberg och AU,
så passade Lena N på att hälsa på samtliga i styrelsen i samband med vårt
möte, som hölls i Skärgårdsstiftelsens lokaler.
• Trafikantföreningen – Anna deltog i våras på återinvigning av Brukets
brygga. Aktuella kommande möten är Trafikrådsmöte den 21 oktober och
Bryggrådsmöte den 16 november.
8. Ekonomi
Urban var förhindrad att delta, men vi tittade igenom halvårsrapporten och kunde
konstatera att vi fortfarande förbrukat mindre än hälften. En stor utgift till hösten
kommer att vara Höstmötet.
Britt fick i uppdrag att påminna de två föreningar som ännu inte betalt sin avgift.
9. Remisser, Österåker trafikplan, Samverkansplan Stora Nassa Svenska
högarna, Värmdö översiktsplan, Nacka kustplan
•

Österåkers trafikplan svar 27 augusti – Anna och Arne påpekade att väldigt
lite handlar och skärgård, replipunkter etc Uppdrogs åt Anna, Arne och Pia
att besvara remissen.
• Samverkansplan Stora Nassa Svenska högarna svar 1 september (finns på
www.länsstyrelsen.se/stockholm marin samverkansplan). Uppdrogs åt Pia,
Barbro och Anna att besvara remissen. Pia framhöll att det är positivt ju fler
som läser och lämnar synpunkter!
• Värmdö översiktsplan svar 30 september – Pia delade ut fyra ”pappers-”ex.
till ”Värmdö föreningarna” i SIKO. Planen finns elektroniskt på Värmdö
kommuns hemsida. De berörda föreningarna uppmanas att avlämna egna
svar. Utöver detta kommer SIKO efter dialog med berörda föreningar
avlämna ett SIKO svar – Pia koordinerar.
Pia har efter förfrågan meddelat Djurö Byalag att SIKO vill avlämna eget
svar, men att vi gärna delger våra synpunkter till Djurö Byalag.
• Nacka kustplan svar 24 september – Nämdö är berörd förening och Nilla
kommer att svara för SIKO.
Anna tittar på den ur ett trafikperspektiv för SIKO och Jeje och Anna kollar

om Trafikantföreningen fått den och de andra remisserna.
10. Inkommet, rapport från Pia
Inget ytterligare inkommet fanns att anmäla.
11. Kommande möten, Skärgårdsting Haninge
Haninge och Nynäshamns skärgårdsting hålls den 28 och 29 augusti. SIKO är
inbjudna och Per Fridéen kommer att representera.
Bomässa pågår parallellt och möjlighet ges att åka ångbåt eller ångtåg Stockholm –
Nynäshamn tor.
Övriga kommande möten är:
• Skärgårdsråd i Vaxholm den 26 augusti
• Skärgårdsråd i Norrtälje den 8 september
• Regionalt Skärgårdsråd den 23 september (sekreterarens anmärkning: mötet
är flyttat till 21 oktober, kl 13 - 16)
12. Höstmötet, planering
Konferens är nu genom Berits försorg bokad på Siggesta Gård söndagen den 14
november.
Vi enades om programupplägg enligt följande:
• Samling med kaffe kl 10.30
• Mötet startar kl 11
• Lunch kl 13
• Fortsatt möte kl 14
• Kaffe kl 16
• Avslutning ca 17
Berit fick i uppdrag att aktivera Tingskommittén.
Efter dialog fanns följande förslag till programpunkter att välja bland:
• Hur blev effekten av den nya alkohollagstiftningen?
• Rapport från SURF
• Skolskjutsar
• Hur fungerar det förstärkta strandskyddet?
Barbro med stöd av Mediagruppen fick i uppdrag att till nästa möte dels utforma en
annons dels ta fram ett grovt förslag till programinnehåll.
13. Nästa möte, tisdag 21 september (ev. kvällsmöte?)
Nästa möte bestämdes till tisdag 21 september kl 18 (enligt tidigare önskemål
varierar vi mötestider för att möjliggöra för fler att delta).
Britt fick i uppdrag att föreslå lokal.
14. Övriga frågor
• Jeje framförde hälsning från Lars Godberg, som representerat SIKO i
Vattenvårdsförbundet, att han kommer att sluta och därmed avsäger sig
representantskapet.
Jeje fick i uppdrag att framföra ett varmt tack till Lars Godberg för gjorda
insatser.
På kommande möte avses beslut att tas om SIKO skall fortsätta att vara

medlem.
•

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.
Information finns som talar för att frågan kommer att lösas för i år, men det
finns anledning att driva frågan långsiktigt.
Berörda öar är:
• Runmarö (representant Ulla Larsson)
• Svartsö (representant Björn Cedervall)
• Utö (representant Olle Wigren)
• Möja (utsedd representant saknas, Britt fick i uppdrag att återkomma –
sekreterarens anmärkning: Kjell Undin är Möjas representant)
• Ingmarsö – Anna undersöker om de är berörda
En grupp bildas med representanterna från berörda öar för att driva frågan
och med Ulla som sammanhållande. Uppdrogs åt Pia att kontakta de
utsedda så att arbetet kommer igång.

•

Skärgårdsleader ordnar ett ungdomsmöte ordnas på Orust den 15 oktober
med fokus på boende och företagsamhet.

•

Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete ordnar Kultur-Ting ordnas i
dagarna på Kökar. Till kommande år skall vi bevaka och sprida information
om detta på ett bättre sätt.

•

Frågan om slamtömning av enskilda avlopp och behovet av tydlig
utmärkning av avloppsbrunnar, som kom upp i samband med Ö-rapporterna,
skall tas upp på nästa styrelsemöte.

•

En allmän uppmaning riktades till styrelsemedlemmarna att på hemmaplan
arbeta för en föryngring i föreningarna. Även Valberedningen fick samma
budskap om föryngring. Det är en angelägen fråga med ett långsiktigt
perspektiv, vi behöver få in yngre nu så att förnyelse i representationen kan
ske på ett bra sätt.

•

Vi har tidigare talat om vikten för SIKO att vara mer synligt. Britt fick i
uppdrag att tillsammans med Mediagruppen utforma ett pressmeddelande
från vårt möte.

15. Mötet avslutades.
I samband med att mötet avslutades framförde Gunnar Skoglund att han fått
bekräftat det han tidigare visste – SIKO uträttar ett viktigt jobb.
Eu.
……………………………………………………………..
Britt Fogelström
Justeras
………………………………………………………………
Göran Stenstrand

Kommande möten 2010:
AU möten
5 september
4 oktober
10 november
HÖSTMÖTE 14 november
1 december

SIKO styrelsemöten
21 september kl 18
24 oktober
22 november
8 december

