SIKO – protokoll från styrelsemöte 21 september kl 18.00
i Svenska Turistföreningens lokaler
Närvarande:

Pia Södergren, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 19t )

Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 22t)

Britt Fogelström, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 18t)

Anna Lundin, Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m)

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

Björn Sjöblom, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m)
Göran Stenstrand, Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 6t)

J-E Jäderlund, Föreningen Rindöborna
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 6t 25m)

Per Fridéen, Ornö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 17t)

Berit Karlsson, Södra Skärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t)

Gunilla Söderqvist, Nämdö Hembygdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 18t)

Erik Westerlund, Arholma Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t)

Rose-Marie Lundin, Sandhamnsområdets Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 19t)
Total mötestid / frånvarotid 166t 25m

1. Pia öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. Rose-Marie gav oss en kort
presentation av STF, Svenska Turistföreningen, och Pia tackade Rose-Marie för att
vi fått möjlighet att hålla mötet i STF's lokaler.
2. Björn Sjöblom utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föreslagen dagordning godkändes, med följande kompletteringar:
1. Mediagruppens avrapportering inklusive höstmötesplanering inleder
punkt 6
2. under punkt 6 kommer Per F att lämna rapport från Nynäshamns
Skärgårdsting
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse. Minnesanteckningar från
AUs möte den 13 september samt styrelseprotokoll från möte den 24 augusti lades
utan erinringar till handlingarna.
5. Rapporter från föreningarna
Samtliga närvarande föreningar lämnade korta rapporter – kommer att delges
skriftligt, nedan endast ytterst korta noteringar:

•

•
•

•
•

•
•

•

•

Rose-Marie, Sandhamnsområdets Intresseförening – berättade att formellt
beslut nu tagits att starta etapp 1 av byggnationen på Sandfältet. Man måste sälja
några hus för att finansieringen för hyreslägenheterna ska hålla, försäljningen är i
fullgång och kommer slutföras under september. Värmdö Kommun ska inom en
snar framtid göra upphandlingen för byggnationen i hamnen av sopstation, toaletter
och försäljningsbodar. Byggtider beräknas ta 4-5 månader. En tillfällig sophantering
kommer att ordnas i anslutning till hamnen. Ytterligare info i bilagd rapport.
Jeje, Föreningen Rindöborna – informerade att det nu finns 175 hushåll på Rindö.
Aktuella frågor rör Vattenhallens och Båthamnens framtid. Ytterligare info i bilagd
rapport.
Erik, Arholma Skärgårdsförening – berättade att en barnfamilj flyttat ut till
Arholma, positivt för skolan på Björkö, där även dagis och fritids finns. Planering av
ett tomtområde pågår, likaså planer för ett vindkraftverk, en skrotinsamling har
genomförts och vägföreningen arbetar för underhåll av lotshamnen i Simpnäs.
Berit, Södra Skärgårdens Intresseförening – berättade om skärgårdsdagen i
Nynäshamn samt om pågående utställning i Tullhuset. Ytterligare info i bilagd
rapport.
Per, Ornö Intresseförening – informerade om aktuella frågor rörande placering av
äldre ö-bor i kommunens äldreboende, handläggningstider för bygglov, skolskjutsar,
Vattenfalls kabeldragningar, sophantering samt planering för hyreshus och
vindkraft.
Anna, Mellanskärgården – föreningen är inte så aktiv och diskussioner förs om hur
få en nystart på engagemanget.
Nilla, Nämdö Hembygdsförening – berättade att föreningen nyligen haft sitt
höstmöte, det finns för närvarande 280 medlemmar inklusive fritidsboende som
stödjande medlemmar. Aktuella frågor är bl a underhåll av Hembygdsgården.
Ytterligare info i bilagd rapport.
Barbro, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening – informerade om att en temadag
”hållbar framtid” kommer att genomföras den 24 november. Vidare kommer Blidö –
Frötuna Skärgårdsförening att trycka ett ”värvningsblad” - något som samtliga
närvarande var mycket intresserade att få ta del av.
Göran, Runmarö Intresseförening – berättade om att bortforsling av skrotbilar
framgångsrikt organiserats, Hembygdsföreningen kommer att sätta upp
vägvisningsskyltar, diskussionen om hyresbostäder kommer att återupptas samt
pågående arbete med att få tillstånd en infartsparkering på ön. Ytterligare info i
bilagd rapport.
Pia tackade för rapporterna och uppmanade samtliga att maila skriftliga
rapporter till sekreteraren.

6. Avrapportering av arbeten som uppdragits till ledamöter/AU
Mediagruppen
Strategi för pressmeddelande och Mediagruppens
arbete i övrigt
Göran presenterade resultatet av Mediagruppens möte:
• Höstmötet (punkt 13 enligt dagordningen, behandlades i samband med Mediagruppens
redovisning under denna punkt).
Förslag till huvudämnen för Höstmötet är Strandskydd och Effekterna av nya
alkohollagstiftningen till sjöss – Anna söker kontakt med föreslagen
föreläsare angående Strandskydd och kontakter har tagits av Barbro med
Kustbevakningen, som är positiva till medverkan, men avvaktar
regionledningens godkännande innan definitiv bekräftelse. Utöver ”promille-

snacket” vill KBV gärna ta upp andra aktuella arbetsuppgifter (övervakning
fritidsfiske, brytning av isrännor etc). Erik påpekade att även KBV's syn på
tillsyn av yrkessjöfart är av intresse. Som ett tredje alternativ, om tilltänkt
Strandskyddsföreläsare är förhindrad, är förslaget att bjuda in Polisen.

av

Som kortare punkter på dagordningen för Höstmötet föreslogs Skolskjutsar i
skärgården samt arbetet inom SURF.
Styrelsen uttalade sig positivt om förslaget till innehåll på Höstmötet.
Berit rapporterade att hon mailat Tingskommitténs medlemmar, men ännu
inte fått någon reaktion.
Kostnaden för Höstmötet diskuterades – dels totalkostnaden dels frågan om
vilken deltagaravgift som är lämplig / möjlig.
Uppdrogs åt Urban att klarställa de ekonomiska förutsättningarna snarast,
så att inbjudan med fastställd deltagaravgift kan skickas ut.
Inbjudan kommer att annonseras i tidningen Skärgården. Även Stångmärket
var föreslagen, men nästa nummer utkommer för sent. Stångmärkets
redaktör skall bjudas in till mötet med förhoppning att en artikel om mötet kan
publiceras i Stångmärket efter mötet.
Affischer i A4 format + några större kommer att skickas till föreningarna för
uppsättning på anslagstavlor.
Även ett informationsblad om SIKO skall tas fram för att kunna skickas med
deltagarna hem.
•

Pressmeddelanden Göran informerade om strategin för pressmeddelanden.
SIKO kommer att arbeta med främst två typer av meddelanden
◦ typ 1, som är mer av tipstyp och som kräver arbete av redaktionen, men
som kan bli en stor och bra artikel om de vill jobba lite (t ex ett
sammanfattande meddelande om vad som avhandlats på SIKOs
styrelsemöten)
◦ typ 2 meddelanden, som är skrivna så att redaktören kan kopiera texten
rakt av och lägga ut den som en notis eller artikel. Kan med fördel
kompletteras med en bild av något slag
◦ sändlistan för SIKOs pressmeddelanden är för närvarande:
Norrtelje Tidning webmaster@norrteljetidning.se
Nacka Värmdö Posten anders.milde@nvp.se
Nynäshamns Posten niklas.milberg@nhp.se
Skärgården redaktionen@skargarden.se
Stångmärket misse.ljungstrom@skargardsstiftelsen.se
Vi Skärgårdsbor redaktionen@skargardarnasriksforbund.se
Skärgårdsbryggan goran@stenstrand.se
Vi var överens om att omgående utöka sändlistan med Skärgårdsradion. På
sikt när vi blivit mer varma i kläderna är planen att utöka sändlistan. De som
har personliga kontakter inom media, som kan vara lämpliga att tillvarata för
SIKO, uppmanades att meddela sekreteraren, så att sändlistan kan utökas.
SIKOs pressmeddelanden skickas från sekreteraren, men i arbetet med
att ta fram förslag till pressmeddelanden är alla välkomna att delta.
Pressmeddelanden skickas även som information till styrelsen och
målsättningen är att alltid skicka ut pressmeddelanden efter SIKOs
styrelsemöten.

◦ SIKOs hemsida De delar som är önskvärt att förbättra är främst
▪ utrymme att lagra alla gamla dokument
▪ sökbarhet
▪ smidig uppdatering
En idé är att undersöka samordningsvinster med SRF, Skärgårdsbryggan
etc. Mediagruppen jobbar vidare och Nilla erbjöd sig att hjälpa till.
•

”Önskvärd märkesbild” Mediagruppen hade även diskuterat generellt kring
SIKOs informationsarbete. En viktig del är att ha en tydlig målbild av vad vi
vill förmedla. Detta bör klarställas innan övrigt material, typ broschyrer,
produceras.

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. Anna föreslog att vi i
liten skala kunde anordna studiebesök i samband med möten.
AU
Förslag stödjande medlemskap
Kartläggning av vilka föreningar som i dagsläget kan vara aktuella (främst
intresseföreningar med en blandning av bofasta och icke-bofasta) pågår. Enligt
tidigare beslut skall alla maila information till Britt angående vilka föreningar
som i dagsläget kan vara aktuella för medlemskap för ”stödjande medlem /
samarbetsföreningar”. Hittills har förslag inkommit från Pia och Lasse O.
Inventeringen fortsätter och det är också önskvärt att besked lämnas för det fall
föreningar som kan vara aktuella saknas.
AU
Möte med Företagarna
Pia arbetar vidare på att hitta lämplig tidpunkt för möte med ordförandena i
Företagarna Skärgård och Öppen Skärgård.
Pia och Barbro
Skrivelse till Regionala rådet gällande skolskjutar
Barbro har gjort ett förslag till skrivelse, som styrelsen tyckte var bra, så den
kommer att skickas in genom Pias försorg.
Per F
Rapport från Nynäshamns Skärgårdsting
Per berättade om sitt deltagande på Nynäshamns skärgårdsting. Medverkande i
panelen hade utöver SIKO varit representanter från SSIF, Nynäshamns kommun
och Länsstyrelsen. De frågor som diskuterats var bl a tvärförbindelser mellan öarna,
skolskjutsar, hyreshus, utökad skärgårdstrafik och bryggproblem (Årsta havsbad).
7. Mötesrapporter (de som varit på något möte för SIKO:s räkning)
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
•
•

Trafikantföreningen – Anna och Jeje lämnar skriftlig rapport från möte.
Möte på Landsort – Pia har skickat ut skriftlig rapport.

8. Ekonomi
• Urban delgav halvårsrapporten och meddelade att den ser bra ut.
• Rekvisition av ytterligare 200.000kr har skickats.
• Arvodes- och reseräkningar för tredje kvartalet skall skickas till Urban
senast 7 oktober.
• Återstående medlemsavgift som ännu inte betalats är Björkö – Arholma.
Barbro åtog sig att kontakta Eva Cranz.
Per F påpekade vikten av att vi tar vara på möjligheten att satsa på ungdomsfrågor
– medel finns budgeterade. Styrelsen instämde helt – som en del togs beslut att
ungdomar (t o m 26 års ålder) deltar kostnadsfritt på Höstmötet.
9. Remisser, Österåker trafikplan, Samverkansplan Stora Nassa Svenska högarna,
Värmdö översiktsplan, Nacka kustplan
Kvarstående remisser är:
• Värmdö översiktsplan svar 30 september – Anna har fått i uppdrag att begära
uppskov med SIKOs svar. De berörda föreningarna har tidigare uppmanats
att avlämna egna svar. OBS Viktigt att delge Pia svaren, eftersom SIKO
efter dialog med berörda föreningar kommer att avlämna ett SIKO svar – Pia
koordinerar.
Nilla kommer att maila styrelsen ett svar som Camilla Strandman skrivit.
Nilla påpekade att även en enkät finns på Värmdö kommuns hemsida, där
man lätt kan gå in och svara.
• Nacka kustplan svar 24 september – Nilla fick i uppdrag att begära uppskov
med SIKOs svar. Nämdö är berörd förening och Nilla kommer att svara för
SIKO.
Anna tittar på den ur ett trafikantperspektiv för SIKO.
10. Redovisning om sophantering, hur fungerar det i de olika föreningarnas
områden
Erik berättade att han ingår i en “sop-grupp” som Norrtälje kommun initierat med
anledning av Arbetsmiljöverkets nya krav för anställda inom renhållning.
Rose-Marie kommer tillsammans med Kjell Bjurman, på Företagarnas uppdrag göra
en kartläggning över befintlig sophantering på öarna. Samtliga uppmanades att
maila info till Rose-Marie. SIKO får sedan del av resultatet.
11. Inkommet, rapport från Pia
Pia har fått kontakt gällande en planerad yrkesutbildning för skärgården (jmfr
”glesbygdsentreprenör”). Info finns på http://glesbygdsentreprenor.se/ och Pia
kommer även att maila ut information. Synpunkter och återkoppling lämnas till Pia.
12. Kommande möten / inbjudningar
Kommande möten är:
•
•
•
•

Kustvattenvårdsförbundet 22 september (ingen har tyvärr möjlighet att delta)
UROSS LAG möte 23 september
Exekutivkommittén 1 oktober
AMF1 Norra och mellersta skärgården 14 oktober (överenskoms att Erik
deltar), AMF1 Södra skärgården 21 oktober (Kåre Hagman deltar) Ev.
deltar även Pia på något av mötena.

•
•
•

Regionalt Skärgårdsråd 21 oktober
Trafikantföreningen (Trafikrådet) 21 oktober
SRF styrelsemöte – kommer ev. att kombineras med “Leader Skärgård” 12 –
14 november

13. Höstmötet, planering
Se under punkt 6 detta protokoll.
14. Nästa möte, söndag 24 oktober, förslag från AU är att det förläggs till någon ö,
förslag mottages tacksamt.
Styrelsen var mycket positiva till att lägga nästa möte på en ö.
Efter dialog var styrelsen enig om att i första hand se om mötet kan förläggas till
Björkö – Arholma's område. Barbro tar kontakt med Eva Cranz.
Alternativ två är Utö.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda.
16. Mötet avslutades.
I samband med att mötet avslutades framförde Pia ännu en gång stort tack till
Rose-Marie för hennes hjälpsamhet att ordna så bra konferenslokal.
Eu.

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

Justeras

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

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

SIKO styrelsemöten
24 oktober (heldagsmöte i skärgården)
22 november
8 december

