Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens
Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO)
i Vaxholm, den 11 februari 2012
Närvarande delegater:
Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Göran Hedberg, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
J-E Jäderlund, Föreningen Rindöborna
Rickard Gille, Föreningen Rindöborna
Per Frideen, Ornö Intresseförening
Anna Lundin, Mellanskärgårdens Intresseförening
Björn Cederwall, Mellanskärgårdens Intresseförening
Arne Griphult, Östra Lagnö Byalag
Berit Karlsson, Södra Skärgårdens Intresseförening
Erik Westerlund, Arholma Skärgårdsförening
Övriga närvarande:
Pia Södergren, SIKO
Britt Fogelström, SIKO
Sune Fogelström, Mellanskärgårdens Intresseförening
Urban Gunnarsson, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Björn Sjöblom, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Roger Karlsson, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
Stina Molander, Nämdö Hembygdsförening
Per Magnell, Föreningen Rindöborna
Ulla-Britt Öhman, SSIF/Muskö
Anders Södergren, Harö
Lennart Rohdin, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening, revisor
Anders Sundberg, revisor
Rose-Marie Lundin, revisorssuppleant
1. Ordförande Pia Södergren öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Mötet inleddes med att kommunchefen Per Törnvall informerade om
översiktsplanen ”Vaxholm 2030”. Därefter inleddes det egentliga årsmötet.
2. Val av ordförande för årsmötet – Sune Fogelström valdes till ordförande.

Val av sekreterare för årsmötet – Britt Fogelström valdes till sekreterare.
3. Val av 2 justerare för årsmötesprotokoll: Anna Lundin samt Björn Cederwall

valdes till justerare.
Listan för röstlängden skickades runt bland deltagarna och bilägges protokollet.
4. Mötesordföranden föredrog följande korrigeringar/ändringar av ”feltryck” i utdelad

dagordning:

 punkt 20, korrekt lydelse är ”Val av två fasta ledamöter till SRFs
representantskap.
 Punkt 27, korrekt innehåll ”Övriga frågor (endast föranmälda)
◦ Bredband
◦ Framtidsdiskussioner
◦ Beslut om digital justering av protokoll”
Därefter fastställdes föreslagen dagordning. Efter ett påtalande, fastslogs även att vi
fortsättningsvis ska använda ”justerare” istället för tidigare använt ”justeringsmän”.
5. Pia S redogjorde för hur kallelse till årsmötet skett – via mail och hemsida. Mötet

ansågs behörigen utlyst.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2011 godkändes av mötet.
Verksamhetsberättelsen återfinns på sidorna 4 till 10 i årsmötesfoldern. Även här
hade ”tryckfels-Nisse” varit framme: sid 6 ”Ordinarie ledamöter” skall kompletteras med
Mellanskärgårdens Intresseförening, Anna Lundin och Blidö-Frötuna Skärgårdsförening,
Barbro Nordstedt” samt under ”Suppleanter” skall ”Östra Lagnö Byalag”s namn vara
Vera Sjöman.”
7. Fastställande av resultat- och balansräkning, sidorna 11 och 12 i

årsmötesfoldern. Kassör Urban Gunnarsson redogjorde för resultat- och
balansräkningen. Noteras kan bl a att ökat mötesdeltagande och ökade
aktiviteter medfört att mötes- och resekostnadsersättningar överstigit de
budgeterade.
8. Revisorernas berättelse läses upp av revisorn Lennart Rohdin. Revisorerna

hade inget att anmärka på föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning
och rekommenderar mötet att fastställa resultaträkning och balansräkning för
räkenskapsåret 2011 samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen i original bifogas protokollet.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2011 samt
godkände styrelsens förslag till vinstdisposition och fastställde resultat- och
balansräkning.
10. Budget för 2012

Kassör Urban Gunnarsson redogjorde för förslaget till budget, sid 13 i
årsmöteshandlingarna. Urban informerade även om att det tillsammans med
Landstingets tjänsteman planeras för att SIKO fr o m år 2013 skall göra en 3årsbudget och även söka anslag för motsvarande period, vilket då kan möjliggöra
mer långsiktighet. Årsmötet fastställde förslaget till budget och gav vidare
styrelsen i uppdrag att, för det fall det beviljade anslaget för 2012 blir mindre än
det SIKO sökt, göra nödvändiga omarbetningar av budgeten.
11. Förslag till Verksamhetsplan för 2012

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan, sidorna 14 -16 i årsmöteshandlingarna,
presenterades av Pia Södergren. Årsmötet tillstyrkte verksamhetsplanen.
12. Fastställande av årsavgift för år 2013

Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrade 1500 kr.

13. Fastställande av styrelsearvoden:

Mötet beslutade att ge styrelsen mandat att inom ramen för budgeten besluta
om arvoden.
14. Val av föreningsordförande för 2012

Valberedningen, Berit Karlsson (sammankallande), Sune Fogelström och
Johan Bergman föreslog Pia Södergren. Mötet valde enhälligt Pia Södergren.
15. Fastställande av styrelse, en ledamot från varje förening där vice

ordförande, kassör och sekreterare utses (Några av föreningarna har
ännu inte haft årsmöte varför ledamöterna kan komma att ändras)
Ordinarie styrelseledamöter utsedda av föreningarna:
Björkö-Arholma
Ewa Cranz
Arholma Skärgårdsförening
Erik Westerlund
Blidö-Frötuna
Björn Sjöblom
Föreningen Rindöborna
Jan-Evert Jäderlund
Ljusterö skärgårdsförening
Vilande
Östra Lagnö Byalag
Arne Griphult
Mellanskärgårdens Intresseförening
Björn Cederwall
Runmarö
Göran Stenstrand
Sandhamnsområdets Intresseförening
Christer Sundström
Nämdö
Christer Glaad
Södra Skärgårdens Intresseförening
Berit Karlsson
Ornö Skärgårds Intresseförening
Per Frideen
Utö kontakt och Intresseförening
Mikael Karlsson
Till v. ordf valde mötet Gunilla Söderqvist, till sekreterare adjungerades
Britt Fogelström och till kassör adjungerades Urban Gunnarsson.
16. Fastställande av ersättare

Björkö-Arholma
Henrik Ahrnborg
Arholma Skärgårdsförening
Jonas Linell
Blidö-Frötuna
Barbro Nordstedt
Föreningen Rindöborna

Rickard Gille
Ljusterö skärgårdsförening
Vilande
Östra Lagnö Byalag
Vera Sjöman
Mellanskärgårdens Intresseförening
Anna Lundin
Runmarö
Lennart Minnegård
Sandhamnsområdets Intresseförening
Anders Eliasson
Nämdö
Gunilla Söderqvist
Södra Skärgårdens Intresseförening
Bo Tyrefors
Ornö Skärgårds Intresseförening
Lasse Olsson
Utö kontakt och Intresseförening
Charlotte Schröder
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Till ordinarie revisorer valdes Lennart Rohdin och Anders Sundberg. Till
revisorssuppleant valdes Rose-Marie Lundin.
18. Val av en ordinarie ledamot samt en ersättare till Regionala rådets

exekutivkommitté
Till ordinarie ledamot valdes Pia Södergren och till ersättare valdes Britt
Fogelström.
19. Val av 4 representanter samt 4 ersättare till Regionala Skärgårdsrådet

Följande representanter valdes:
ordinarie Pia Södergren med ersättare Gunilla Söderqvist
ordinarie Rickard Gille med ersättare Bo Tyrefors
ordinarie Britt Fogelström med ersättare Lasse Olsson
ordinarie Björn Sjöblom med ersättare Anna Lundin
20. Val av två fasta ledamöter till SRFs representantskap

Pia Södergren redogjorde för omorganisationen som gjorts inom SRF.
SIKO får skicka fyra representanter till SRFs representantskapsmöte.
Två fasta representanter, Pia Södergren och Björn Sjöblom, utsågs.
Till de övriga två platserna utses deltagare från gång till gång av styrelsen bl a
beroende på vilka frågor som är aktuella.
21. Val av två ledamöter till Trafikantföreningen

Mötet valde Jan-Evert Jäderlund (omval) och Anna Lundin (omval).
22. Val av ledamot till Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse

Mötet valde Gunilla Söderqvist (omval).
23. Val av två representanter (på 2 år) till Skärgårdsstiftelsen

Mötet valde Anna Lundin och Urban Gunnarsson.

24. Val av valberedning

Mötet valde Berit Karlsson (Dalarö), sammankallande (omval) samt Sune
Fogelström (Möja) och Johan Bergman (Nämdö) (nyval).
25. Övriga val
26. Tingskommitté: Berit Karlsson, SSIF, Jan-Evert Jäderlund, Rindöborna, Lotten

Hjelm, Nämdö, Camilla Södergren, Sandhamn, Jonas Ridderstad, Blidö-Frötuna.
Mellanskärgården väljer en representant vid behov.
27. Inkomna motioner

En motion beträffande strandskyddslagen hade inkommit från Kristina ….....,
Lådna (bifogas). Mötet beslutade att SIKO bör arbeta med de frågeställningar
som nämndes i motionen och uppdrog åt styrelsen att ta tag i detta.
28. Övriga frågor



Bredband Projektledaren Sune Fogelström lämnade en lägesrapport
från SIKOs BUD-projekt. SIKO kommer att ansöka om medel för en
etapp 2 av projektet.



Framtidsdiskussioner
Rickard Gille inledde ett grupparbete kring utveckling och förnyelse av
SIKOs organisation. I fokus för diskussionen är ”bofast” begreppet – att
SIKO alltid skall verka för bofastas intressen råder fullständig enighet
kring, men kan medlemskap få förekomma för andra än mantalsskrivna
och kan enskilt medlemskap vara aktuellt?!
Efter genomförda gruppdiskussioner beslutade mötet att uppdra till
styrelsen:
◦ att arbeta vidare med frågan om medlemskap
◦ att vid nästa årsmöte återkomma med förslag
samt
◦ att uppdra till AU att särskilt följa och inhämta erfarenheter från
förändringsdiskussioner på Arholma och Ornö.
◦
Beslut om digital justering av protokoll Urban informerade om ett
praktiskt och ur arkivsynpunkt accepterat sätt att sköta justering. Efter
att justerarna via mail godkänt ett protokoll tas på följande styrelsemöte
en notering i det protokollet ”att justering skett av N.N. av protokoll XX”.
Efter dialog och synpunkter beslutade mötet att SIKO fortsättningsvis
kan arbeta på ovan beskrivet sätt. Tilläggas kan att protokollen
fortsättningsvis skall numreras samt att utskrivna protokoll samlas i
pärm årsvis för arkivering.



29. Årsmötets avslutas

Sune Fogelström tackade för engagerat deltagande och förklarade mötet för
avslutat.
Eu.
……………………………………………………………..

Britt Fogelström

Justeras
………………………………………………………………………………………………………
Datum
Pia Södergren, ordförande

Justeras:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Datum

Anna Lundin, styrelseledamot

Justeras
………………………………………………………………
Datum
Björn Cederwall, styrelseledamot

Bilagor: Lista för röstlängd
Revisionsberättelse i original
Motion

Som en del i årsmöteskonferensen fick vi också mycket uppskattad guidning och
information om Vasallens stora byggprojekt på Rindö (ombyggnad av
regementsbyggnader till bostäder).

