SIKO – protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30
i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm
Närvarande:

Pia Södergren, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t )

Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t)

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

Urban Gunnarsson, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t)

Anna Lundin, Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t)

Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t 30m)

Berit Karlsson, Södra Skärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 6t 30m)

Gunilla Söderqvist, Nämdö Hembygdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m)

Göran Stenstrand, Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)
Total mötestid / frånvarotid 75t 30m

1. Pia öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
2. Göran Stenstrand utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föreslagen dagordning godkändes, med följande komplettering
• Info om möte med Shewen Haddad i samband med punkt 11 ”Inkommet samt
information från Pia”.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse. Minnesanteckningar från
AUs möte den 10 november samt styrelseprotokoll från möte den 24 oktober lades
utan erinringar till handlingarna.
5. Rapporter från föreningarna
Skriftlig rapport hade inkommit från Runmarö Intresseförening. Samtliga närvarande
föreningar lämnade korta rapporter – nedan ytterst korta noteringar:
•
•
•

Berit, Södra Skärgårdens Intresseförening – berättade att föreningen haft sitt
årsmöte i lördags och bl a valt ny kassör.
Arne, Östra Lagnö Byalag – hade inga nya händelser att avrapportera.
Barbro, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening – berättade att
◦ ett välbesökt årsmöte har genomförts, bl a hade man haft visning av
skärgårdsfilmer
◦ hotet med nedläggning av Blidösundsgården inte längre är aktuellt
◦ Norrtälje kommun upphör med grovsophämtning med hänvisning till
arbetsmiljöregler
◦ skolskjutsar håller nu på att upphandlas. Frågan är vilken praxis som gäller vid

•

•

•

överlämning av 6 – 7 åringar mellan olika färdmedel (lämnas ensamma på
bryggor??) Samtliga uppmanades att återkomma till Barbro med info om vad
som gäller på olika håll!
Anna, Mellanskärgårdens Intresseförening – berättade att hon försöker hålla liv i
engagemanget via telefonkontakter, inga styrelsemöten har genomförts. För
närvarande är frågan om parkeringsplatser i Sollenkroka aktuell. Värmdö kommun
har sagt upp gällande avtal.
Göran, Runmarö Intresseförening – hänvisade till sin skriftliga rapport och
berättade att
◦ föreningen haft styrelsemöte
◦ ett nytt par har tagit över affären på Runmarö, det fungerar jättebra
◦ krogen stängde plötsligt i somras och är nu till salu
◦ frågan om utbyggnad av parkering vid Styrsvik är överklagad till
förvaltningsrätten
◦ Runmarö hembygdsförening kommer att sätta upp vägvisningsskyltar
◦ hjärtstartare finns införskaffad, återstår registrering hos Landstinget – Göran
lovade återkomma och ge oss mer info om formaliteter mm praktiskt kring
hjärtstartare. Ev. Bör vi ta upp frågan (när vi vet mer) med Gustav Andersson.
Nilla, Nämdö Hembygdsförening – berättade att renovering av Hembygdsgården
pågår (nytt golv). I övrigt är planering för julmarknad och Lucia festligheter aktuellt
just nu.
Pia tackade för rapporterna - skriftliga rapporter mailas till sekreteraren.

6. Avrapportering av arbeten som uppdragits till ledamöter/AU
Anna och Barbro
Utbildning i terrängfordon
Barbro har arbetat med frågan och haft kontakt med kursgivarna. Kurstiden är
normalt sett mellan kl 9 och 16. Styrelsen kom fram till att lämplig plats kan vara
Nämdö. Kanske möjligt och lämpligt att genomföra som en tvådagarsaktivitet – kurs
+ nätverkande mellan ungdomar. 20.000 kr finns tillgängliga i årets budget för
ungdomssatsning.
Uppdrogs åt Barbro, Anna och Nilla att arbeta vidare och återkomma med konkret
förslag.
Mediagruppen
Mediagruppens fortsatta arbete
Mediagruppen hade gjort ett grundligt och omfattande jobb med gott resultat.
• Göran presenterade det utkast till informationsplan, som gruppen tagit
fram. Planen kommer att skickas ut till styrelsen för synpunkter och därefter
så småningom fastställas.
• Barbro presenterade förslag till SIKO broschyr, även denna kommer att
skickas ut för snabba synpunkter. Styrelsen var överens om att det är
önskvärt att 500 ex hinner tryckas bl a för utdelning vid SIKOs nästa
styrelsemöte.
• Mediagruppen har inte hunnit ägna sig åt SIKOs hemsida, däremot har Nilla
med gott resultat uppdaterat och ”snyggat till”. Styrelsen var överens om att
vi tacksamt tar emot om Nilla även fortsättningsvis kan lägga tid på
hemsidan, så att den kontinuerligt uppdateras. Göran meddelade att det är
OK för till SIKO anslutna skärgårdsföreningar att kostnadsfritt ha en länk till
Skärgårdsbryggan. I övrigt är det bra om vi lägger in ”blänkare” om möten vi
deltar i för SIKOs räkning, så att denna information sprids (info till Nilla!).

7. Ekonomi
Urban meddelade att allt följer plan och ser bra ut.
8. Remisser, länsstyrelsen
En remissförfrågan rörande dispens för snöskoter har inkommit. Styrelsen uppdrog
åt Pia att besvara remissen positivt med budskapet att “vi inte ser några hinder”.
9. Mötesrapporter (de som varit på något möte för SIKO:s räkning)
•

SEABED – Nilla berättade från sitt deltagande på mötet. Det är Svealands
Kustvattenförbund som är engagerat i interreg-projektet SEABED. Det är ett
forskningsprojekt med deltagande från KTH och syftar till att klarställa var
utsläppen av fosfor tar vägen i havet. Projektet berör hela Östersjön. Nilla
hade frågat om vi kan få en presentation för SIKO och detta var man positiva
till.
• Trafikantföreningen – Anna berättade att flera möten varit aktuella:
◦ stomlinjegruppen
◦ trafikmöte (allmänt medlemsmöte) där bl a Cinderellabåtarna medverkat
◦ bryggrådsmöte
▪ Waxholmsbolaget genomför numera bryggbesiktning av samtliga
bryggor årligen (detta är positivt, så att kontakter om behov av
bryggunderhåll kan tas i god tid)
▪ kommunerna bör ta fram bryggplaner – något SIKO kan pusha för
▪ bryggfrågorna tas lämpligen upp på SIKOs möte med Företagarna
Skärgård, lämplig fråga att samarbeta kring.
Anna återkommer med rapporter.
•

Barbro delade ut UROSS information om microstöd för så stor spridning som
möjligt. Slutdatum för gällande ansökningsperiod är 20 december.

10. Höstmötet, summering efter mötet den 14 november
Sammanfattningsvis var vi överens om att det varit ett mycket lyckat möte
• bra lokaler (fast lite dyra)
• jättebra och prisvärd mat
• bra föreläsare
• bra deltagande
Britt fick i uppdrag att följa upp löftet om dokumentation från Reigun Thune
Hedström samt även kolla om vi får lägga ut presentationsbilderna på hemsidor.
11. Inkommet samt information från Pia
• Skrivelse från Möjaskärgården – styrelsen var eniga om att SIKO kan stå
bakom skrivelse till Värmdö kommun angående uppsägning av
parkeringsavtal i Sollenkroka. Frågan om parkeringsmöjligheter för
fastboende är viktig att bevaka även på andra håll.
Anmärkningsvärt är också att besked från Värmdö Skärgårdsråd inte går att
lita på – värdet av dessa möten kan då diskuteras. Vi bör se till att
anteckningar från Skärgårdsrådet distribueras regelmässigt till SIKO (inte
bara via våra deltagande representanter).
• Bredband – Pia har i uppdrag att sammanställa en bild över nuvarande läge
och utsågs till sammankallande i en grupp som har i uppdrag att
sammanställa en bild över nuvarande läge. Hon får hjälp av Arne, vidare

•
•
•

•
•

kommer ett möte att hållas den 1 december för att komplettera bilden samt
ytterligare ett möte med Länsstyrelsens representant – bidragsmöjligheter
finns och behöver bevakas.
SIKO-stugan – Pia har skickat ut Nyhetsbrev nr 13 med uppmaning om
uppdatering (SIKO-stugan har legat något i träda) samt information om
kommande hyresrätter i Sandhamn.
Bilbesiktningsgrupp – Anna har i uppdrag att snarast kontakta för att samla
ihop de utsedda representanterna till ett första möte i januari. Därefter är
utgångspunkten att gruppen utser en sammanhållande inom sig.
FOG – fiskeområdesgruppen. Pia har fått en skrivelse från Anders Jansson,
som representerar skärgården I FOG gruppen. Syftet med projektet är att
främja glesbygdsutveckling, men flera ansökningar till Länsstyrelsen, som
röstats igenom I gruppen gynnar snarare storstadens sportfiskare. Pia
försöker ordna så att Anders Jansson blir inbjuden till Regionala Rådet.
Möte med Shewen Haddad – Pia och Urban kommer att träffa SIKOs nya
kontaktperson på Landstinget, Shewen Haddad, den 15 december.
Nilla anmälde från Nämdö att man (med anledning av Reigun Thune
Hedströms föredrag) tycker att Värmdö kommun skall uppmärksammas på
att den generella strandskyddsgränsen inte behöver (ska) vara 300 meter –
lämpligt är att fastställa 100 meter, vilket kommunen har möjlighet att göra.

12. SIKOs verksamhetsplan – hur går arbetet?
SIKOs verksamhetsplan för innevarande år är utskickad till föreningarna. På nästa
styrelsemöte planeras en uppföljning av vad som genomförts – centralt av SIKO
och inte minst lokalt av föreningarna. Samtliga uppmanades att kolla upp på
hemmaplan inför nästa styrelsemöte.
13. Kustvattenvårdsförbundet, rekommendation till årsmötet
Som ett första steg fick Pia i uppdrag att bjuda in Bengt Fladvad till SIKOs
styrelsemöte den 8 december.
14. Stödjande medlemmar, annat medlemskap
Pia har skickat ut ett diskussionsunderlag. Samtliga uppmanades att ha dialoger om
detta på hemmaplan för vidare diskussion i SIKOs styrelse den 8 december.
15. Årsmöte, datum, plats, eventuellt ämne
Med hänsyn till SRFs fastställda årsmöte den 5-6 mars, övernskom vi om SIKO
årsmöte den 26 – 27 februari 2011. Två huvudalternativ till plats och inriktning
lyftes fram:
•
•

Miljöfrågor (Kustvattenvårdsförbundet) på Utö
Öppna landskap på Finnhamn

AU fick i uppdrag att ta fram förslag till nästa styrelsemöte. Urban åtog sig att kolla
upp kostnader mm
SRF skall bjudas in till vårt årsmöte.
16. Kommande möten
Nästa styrelsemöte är den 8 december. Pia kollar om vi kan vara på Länsstyrelsen.
Uppdrogs åt Britt och AU att ta fram förslag till mötesplanering för nästa år. Allmänt
framfördes åsikten att vi detta år haft lite väl många möten – svårt med tidsåtgång
och deltagande.

17. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda.
Arne hade tagit med den fina boken ”Östra Lagnö” som finns till försäljning för
230kr.
18. Mötet avslutades.
Pia tackade för deltagande.
Eu.

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

Justeras

………………………………………………………………
Göran Stenstrand

Kommande möten 2010:
AU möten
1 december

SIKO styrelsemöten
8 december

