SIKO – protokoll från styrelsemöte 19 oktober kl 17.30
i Sjöpolisens lokaler, Nacka Strand
Närvarande:
Pia Södergren, SIKO
Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Urban Gunnarsson, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Björn Sjöblom, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Anna Lundin, Mellanskärgårdens Intresseförening
Björn Cederwall, Mellanskärgårdens Intresseförening
Gunilla Söderqvist, Nämdö Hembygdsförening
Johan Bergman, Nämdö Hembygdsförening
Göran Stenstrand, Runmarö Intresseförening
J-E Jäderlund, Föreningen Rindöborna
Berit Karlsson, Södra Skärgårdens Intresseförening
Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag
Per Frideen, Ornö Intresseförening
Britt Fogelström, SIKO
Sune Fogelström, SIKOs BUDprojekt
Mötestid 3t 30m

Information från Sjöpolisen
Mötet inleddes med information från Sjöpolisen. Det var mycket intressant och det
föreslogs att Sjöpolisen på motsvarande sätt medverkar och informerar på
Regionala Skärgårdsrådet samt även årligen medverkar på SIKOs styrelsemöten.
Stort tack till Kalle Jonsson och Rino Carlsson.
SIKO styrelsemöte
1. Pia öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
2. Anna Lundin utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föreslagen dagordning godkändes med tillägget att första punkt skulle vara
information om bredbandsprojektet BUD.
4. Bredbandsprojektet BUD (Bredband Utbyggnad och Drift) Sune Fogelström,
projektledare, informerade om läget. Den politiska ambitionen är att 90% av
Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband med en hastighet av 100
Mb/sekund senast år 2020. SIKO har initierat BUD projektet för att försöka påverka,
så att skärgården blir en del av de ”90 procenten”. Pia uppmanade samtliga att
boka in Sune på medlemsföreningarnas möten alternativt bolla frågan vidare om
särskilda bredbandsföreningar finns.
5. Minnesanteckningar och protokoll från föregående möten lades utan erinringar
till handlingarna.

6. Rapporter från föreningarna, max 4 minuter per förening
Skriftlig rapport hade inkommit från Runmarö. P gr a tidsbrist var vi denna gång
överens om att inte lämna muntliga rapporter ”laget runt”, endast speciella aktuella
frågor kommenterades enligt nedan. I övrigt hänvisas till de skriftliga rapporterna
OBS maila Ö-rapporter till sekreteraren!
 Jejje rapporterade från möte med Färjerederiet. För att spara pengar har
Färjerederiet för avsikt att stänga toaletterna på de färjor, som har under 15
minuters gångtid. Ingen bra utveckling – Björn fick i uppdrag att ta upp
denna fråga med SRF.
 Göran påpekade att årets bilbesiktning på öarna nu genomförts, men att
framtiden är mer oviss än någonsin. Pia bevakar att frågan tas upp på
kommande styrelsemöte.
7. Avrapportering av arbeten som uppdragits till ledamöter/AU
 Kurs i Skärgårdskunskap Britt och Barbro har uppdraget att jobba med SIKOs
planerade kurs i Skärgårdskunskap. Britt och Barbro har bokat tid för att komma
igång med arbetet och återkommer på kommande möten.
 Förändringar i Sjötrafiken Pia informerade om den gemensamma skrivelse som
Företagarna Skärgård, Trafikantföreningen och SIKO skickat. Innehållet är även
publicerat i tidningen Skärgården samt finns på Skärgårdsbryggan och SIKOs
hemsida.
8. Ekonomi
Urban informerade om det ekonomiska läget, som är som planerat. Kassarapport
bifogas.
9. Remisser
◦ Svävartillstånd
▪ Ättarö åkeri har beviljats tillstånd, SIKO avstyrkte i remissvaret.
▪ Lotten och Urban på Jungfruskär har beviljats tillstånd, SIKO tillstyrkte i
remissvaret.
▪ Fastboende på Ängsö Nationalpark söker svävartillstånd. Styrelsen
beslutade att SIKO ska tillstyrka i remissvaret.
▪ Skolskjutsen till Storholmen ”Lottas båt” har beviljats tillstånd, SIKO
tillstyrkte i remissvaret.
◦ SIKO har fått en remiss om att upphäva förbud att bryta isränna i Ramsö
sund. Jejje kollar upp synpunkter från Ramsöborna, Pia svarar senare.
10. Mötesrapporter (kortfattad rapport från de som varit på något möte för SIKO:s
räkning i de fall inte skriftlig rapport finns, där rapport finns endast frågor)
Konstaterades att skriftliga rapporter skickats ut från samtliga möten som varit
under senare tid (för info se rapporterna).
Pia hade dagen innan vårt styrelsemöte medverkat på projektmöte inom
NordRegio, Nordiska ministerrådets forskningscenter på regionalområdet. Projektet
har bl a erbjudit företag chansen att arbeta en vecka i lugn skärgårdsmiljö, i färdiga
kontor, och undersökt deltagarnas arbetsförmåga under veckan, men också tagit till
vara på skärgårdskommunernas och -företagarnas erfarenheter. Projektet främjar
flexibel arbetskultur i Sydvästra Finland, Åland och på Ösel.

Dag 2 av projektmötet ägnades åt studiebesök på Möja och besök på call-centret
Knutpunkt Skärgård samt sjukvårdsupplysning på distans.
Projektet kommer att lämna en skriftlig rapport, som kommer att skickas ut när vi får
del av den.
11. Information från ordförande
◦ En dialog pågår rörande det fortsatta samarbetet inom ”förberedelsegruppen” (gruppen med representanter från SIKO, Företagarna
Skärgård och Öppen Skärgård, som träffas inför möten med Regionala
Skärgårdsrådet), möte planerat till den 24 nobember.
◦ SIKO har blivit kontaktade rörande indragning av kommunalt finansierad
pendlarbåt till Ramsö (avser extra kvällsturer utöver
Waxholmsbåtstrafiken). En principfråga är om kommuner kan vara med
och delfinansiera denna typ av trafik. När det gäller turtider anser
styrelsen att det är bättre att frågan hanteras av Trafikantföreningen.
Anna och Jejje tar med sig SIKO;s synpunkter till dem och Pia
återkopplar till de som skickat skrivelsen.
◦ Inbjudan till ”En samlad skärgård för en kraftfull position i
Stockholms besöksnäring” 1 november. Endast SIKO är inbjuden
organisation, Pia har dialog med Gunnar Karlsson i frågan och kommer
att skicka en skrivelse till inbjudarna av mötet.
◦ Inbjudan från LRF – En inbjudan om bredbandsutbyggnad har kommit,
tiden för anmälan har gått ut men det kommer att läggas ut fler
möjligheter på länsstyrelsens hemsida.
12. Höstmöte, tillsammans med andra regionala föreningar Barbro och Nilla
redogjorde för planeringsläget. Framhölls att det brådskar med inbjudan. Följ
information på SIKOs hemsida.
13. Förslag från AU att göra en SIKO-resa, besöka annan SRF-förening Ett förslag
att göra en studieresa till Västkusten finns och Urban, Pia och Björn S har sedan
tidigare uppdrag att ta fram ett förslag. AU föreslår att Gustav Andersson bjuds in att
delta och låter hans almanacka påverka exakta tiden, men 3 dagar i mars månad
2012 är det som gäller.
14. Ansökan 3-årsanslag Fr o m 2013 hoppas vi kunna söka anslag för en 3årsperiod, vilket kan ge oss möjlighet till bättre långsiktighet i arbetet. Vi kommer då
att behöva ta fram verksamhetsplan och budget för 3 år.
Pia, Barbro, Urban och Britt träffade Shewen Haddad och Petri Salonen den 10
oktober för att diskutera detta. Det är viktigt att vi dels kan lämna utförligare
verksamhetsberättelse för innevarande år dels beskriva långsiktiga projekt i
verksamhetsplanen. Alla uppmanades att återkomma med förslag till långsiktiga
projekt.
15. Förslag från AU om tidigareläggande av ansökan om verksamhetsbidrag Se
föregående punkt! Ansökan om verksamhetsbidrag för 2012 bör lämnas in i
samband med årsskiftet för att komma rätt tidsmässigt framöver. Styrelsen tillstyrkte
att ansökan om verksamhetsbidrag för 2012 kan lämnas innan årsmötet (vilket
tidigare varit praxis).

16. Kommande möten
AMF1 9 november
AU 16 november
Bryggråd 20 november
SIKO och Företagarna Skärgård HÖSTMÖTE 23 november
Regionala Skärgårdsrådet 1 december
AU 5 december
SIKO styrelse 15 december
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutades och Pia tackade alla för deltagande och engagemang.

Eu.
……………………………………………………………..
Britt Fogelström
Justeras
………………………………………………………………
Anna Lundin

