VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008
Delegaterna i Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) får härmed lämna följande berättelse för
år 2008, organisationens 40:e verksamhetsår.
SIKO medlemsföreningar 2008
Arholma Skärgårdsförening
Björkö-Arholma Skärgårdsförening
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Föreningen Rindöborna
Östra Lagnö Byalag
Mellanskärgårdens Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Ornö Skärgårds Intresseförening
Runmarö Intresseförening

Ordinarie styrelseledamöter samt ersättare
AU Per Frideen ordförande, Ornö
AU Barbro Nordstedt, vice ordförande, Söderöra
AU Jan Olsén 2:e vice ordförande, Runmarö
AU Urban Gunnarsson, kassör (adj), Svartnö
AU Agneta Österman, sekr, Möja
Erik Westerlund, Krokholmen
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Arne Griphult, Östra Lagnö
Rose-Marie Lundin, Sandhamn
Albert Mattson, Nämdö
Mikael Karlsson, Utö
Berit Karlsson, Dalarö
Håkan Franzen, Björkö
Johan Bohman, Tynningö

Sandhamnsområdets Intresseförening
Södra Skärgårdens Intresseförening
Utö Kontakt-och Intresseförening
Tynningö-Ramsö Byalag
Ljusterö Skärgårdsförening (vilande förening)
Med SIKO samverkande föreningar:
Möjaskärgårdens Företagarförening
Ingmarsö Byalag
Tjockö Intresseförening f.n. ingen verksamhet

ers: Lars Olsson (Ornö Intresseförening)
ers: Björn Sjöblom (Blidö Frötuna Skärgårdsförening)
ers: Susanne Lundqvist (Runmarö Intresseförening)
ers: Anna Lundin (Mellanskärgårdens Intresseförening)
ers: Per Eriksson (Arholma Skärgårdsförening)
ers: Lars Godberg (Föreningen Rindöborna)
ers: Ylwa Pousette (Östra Lagnö Byalag)
ers: Caroline Almlöf (Sandhamnsområdets Intresseförening)
ers: Gunilla Söderqvist (Nämdö Hembygdsförening)
ers: Charlotte Schröder (Utö Kontakt och Intresseförening)
ers: Björn Moberg (Södra Skärgårdens Intresseförening)
ers: vakant (Björkö Arholma Skärgårdsförening)
ers: vakant (Tynningö Ramsö Byalag)

Representation
Interkommunala skärgårdsrådet
Länsstyrelsens skärgårdsråd

samtliga styrelseledamöter
Per Frideen, Jan Olsén, Albert Mattsson
ers: Anna Lundin, Berit Karlsson, Erik Westerlund

Skärgårdsstiftelsens styrelse (adj 2008-2009)
Skärgårdarnas Riksförbund
SRF årsmöte

Rose-Marie Lundin, Mikael Karlsson
Per Frideen, Barbro Nordstedt
Per Frideen, Rose-Marie Lundin, Anna Lundin
ers: Björn Sjöblom

Trafikantföreningen
Kustvattenförbundet
Styrgrupp Skärgårdsutvecklare

Anna Lundin, Jan-Evert Jäderlund
Lars Godberg
Per Frideen, Sune Fogelström (personligt vald), Anne Forslund
(personligt vald), Urban Gunnarsson (adj kassör)

Styrgrupp Skärgårdskultur
Ungdomsrepresentant
Tingskommitté

Agneta Österman (avslutat under året)
vakant
Inga-Lill Wikström, Jonas Ridderstad, Susanne Johansson, Berit
Karlsson, Jan-Evert Jäderlund, Kajsa Bergman-Berglind.

Sid 1 av 4

Hedersledamöter
Hans Sundberg, Djurhamn
Gunnar Skoglund, Stockholm
Britta Gunnarsson, Blidö
Anne Forslund, Runmarö
Hedersledamot Erik Nilsson har avlidit under året

Revisorer:
Per Rüden, Norrtälje
Anders Sundberg, Blidö
ersättare: Inga-Lill Wikström, Möja

Aktiviteter och resultat
•

•

•

•
•

SIKO har under 2008 uppnått ett viktigt delmål i arbetet med att samla skärgårdsfrågorna
under gemensamt paraply genom att tillsammans med offentliga företrädare tagit beslut om att
bilda ett regionalt skärgårdsråd inklusive en exekutivkommitté. SIKO kommer att vara
representerade i det nya rådet under kommande verksamhetsår.
SIKO har länge argumenterat för möjligheten att göra skärgårdens öar till nationellt
stödområde. Under 2008 inleddes ett samarbete med Företagarna Skärgården för att
tillsammans med dem utreda frågan. Skärgårdarnas Riksförbund deltar också i arbetet som
stöttas även av landstinget och länsstyrelsen. Arbetet fortsätter under kommande
verksamhetsår.
Medlemsföreningarna har tillsammans med SIKO lagt ner omfattande arbete på att
sammanställa behovsunderlag för post- och betaltjänster sedan svensk Kassaservice lagt ner
sin verksamhet. Arbetet har resulterat i att landshövdingen i december gjorde en hemställan
hos näringsminister Maud Olofssom med begäran om att ge PTS i uppdrag att göra en
tilläggsupphandling av dessa tjänser. SIKO bevakar utvecklingen.
SIKO har under året fått medieuppmärksamhet både i press, TV och radio där våra åsikter
efterfrågas och citeras.
SIKO har i olika sammanhang jobbat för att politiker och tjänstemän agerar samstämmigt och
med helhetstänkande, samsyn och samarbete i frågor som rör skärgården

Projekt Skärgårdsutvecklare (SU)
Sex styrgruppsmöten och två möten med partnerskapet har ägt rum. I partnerskapet ingår samtliga
finansiärer.
En preliminär slutrapport för SU har redovisats för partnerskap och styrgrupp samt SIKO:s styrelse.

Förprojektering skärgårdsleader
SIKO har genomfört en förstudie om möjligheterna att bilda ett skärgårdsbaserat leaderområde.
Arbetet resulterade i att hela skärgårdsområdet kommer att ingå i leaderområdet UROSS tillsammans
med Roslagen. SIKO har en representant i det nya områdets interimlaggrupp och tar aktivt del av
utvecklingen.

Ekonomi
Föreningen redovisar negativt resultat för verksamhetsåret 2008. Det finns flera orsaker till detta:
För att stimulera deltagandet på SIKO styrelsemöten har medlemsföreningarnas representanter erhållit
mötesarvode och reseersättning under året vilket gjort att såväl mötesarvoden som de sociala
avgifterna ökat i motsvarande grad.
Förstudien för skärgårdsleader gick med förlust då delar av utlovad medfinansiering ej betalats in i tid,
vilket ledde till att sökta bidragsmedel räknades ner.
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Styrelsen avser att komma tillrätta med underskottet genom omprioriteringar, förändrade
redovisningsrutiner samt regelbunden budgetuppföljning under kommande verksamhetsår.

Remisser och skrivelser
SIKO har svarat på remiss angående:
• RUFS2010

Möten
SIKO:s styrelse har under året haft åtta sammanträden förutom årsmöte och konstituerande möte.
Arbetsutskottet har haft åtta möten, varav sex per telefon.

Årsmötesseminarium
Årsmötesseminarium hölls på Marholmens konferenscenter: Rubrik:: dags att sätta ner klacken. Efter
seminariet hölls extra styrelsemöte för att besluta om SIKO:s fortsatta engagemang i utvecklingen av
Leader.
Vid årsmötet valdes Per Frideen från Ornö till ny ordförande, då Sune Fogelström avböjt omval.

Höstmöte
Den 14 september hölls höstmöte på Möja. Rubrik ” SOS”, med underrubriken: samordna och
samverka.

Interkommunala Skärgårdsrådet
Det interkommunala skärgårdsrådet består av kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd samt
berörd tjänsteman från de sju skärgårdskommunerna. samt SIKO:s ordinarie styrelseledamöter.
SIKO:s ordförande är rådets ordförande.
Under verksamhetsåret har SIKO genomfört två interkommunala skärgårdsråd. Ett i Norrtälje och ett i
Södertälje.

Representation och möten under året
•
•
•
•
•
•
•

Svealands Kustvattenvårdsförbund.
Skärgårdarnas Riksförbunds (SRF) möten.
Skärgårdens Trafikantförening.
Skärgårdssamarbetets årliga möte
Glesbygdsverkets Skärgårdsforum
Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete
RTK (skärgårdspolitiskt program, RUFS2010 samt frakstödet)

SIKO har under året haft överläggningar med
•
•
•
•
•

Berndt Festin, Skärgårdsstiftelsen
Gustav Andersson, landstingsråd med ansvar för skärgårdsfrågor – för presentation av SIKO
och vår roll, samt diskussion om gemensamma frågor och bildandet av det regionala
skärgårdsrådet.
Länsöverdirektör Stig Orustfjord
Landshövding Per Unckel
M. fl.
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Övrigt
•
•
•
•
•
•
•
•

SIKO har avlämnat deklaration och betalat samtliga skatter och avgifter.
SIKO:s ekonomi framgår av bokslutet och revisorernas berättelse.
På SIKO:s hemsida www.siko.org.se finns samtliga protokoll och minnesanteckningar från
SIKO:s möten under året.
Flera medlemsföreningar har under året utvecklat egna hemsidor som länkats till siko.org.se
På Skärgårdarnas Riksförbunds hemsida www.skargardsborna.org finns information från SRF
På ESIN:s hemsida www.europeansmallislands.net finns information om ESIN och Interreg
IIIC projektet.
Landstinget och Skärgårdsstiftelsen har upplåtit möteslokaler vid SIKO:s styrelsemöten.
Landstinget har även i år välvilligt stöttat oss ekonomiskt och därmed gjort vår verksamhet
möjlig.

Skärgården i januari 2009

Per Frideen
ordf

Barbro Nordstedt,
vice ordf

Jan Olsén
2:e vice ordf

Agneta Österman
sekr

Urban Gunnarsson
Adj kassör

Jan-Evert Jäderlund
Ledamot

Johan Bohman
Ledamot

Anne-Marie Eriksén
Ledamot

Erik Westerlund
Ledamot

Arne Griphult
Ledamot

Rose-Marie Lundin
Ledamot

Albert Mattson
Ledamot

Mikael Karlsson
Ledamot

Berit Karlsson
Ledamot

Sid 4 av 4

