SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION

Minnesanteckningar från
Förberedande möte inför Regionala skärgårdsrådet
Tid: 20121120, kl. 9.30-10.30
Kallade:
SIKO, Gunilla Söderkvist, Pia Södergren
Företagarna skärgården: Lotta Ljungström, Gunnar Karlsson
Föreningen Öppen skärgård: Mats Hult, Gustaf Myrsten
Skärgårdshandlarna: Anna Stråle, Lotten Andersson
Närvarande: Pia Södergren och Anna Stråle
1. Vem skriver minnesanteckningarna
Pia skriver
2. Genomgång av dagordningen för Regionala rådet
Vi gick igenom minnesanteckningarna och dagordningen. Anna har
funderingar kring punkten besöknäring under rapport från exekutivkommittén.
Även Skärgårdshandlarna borde vara med eftersom de i allra högsta grad är
en del av besöksnäringen. Pia tar kontakt med Erika Rosander och hör varför
de inte är med.
När det gäller, bredband, skolfrågor och barn- och ungdomsprojekt är vi helt
överens om att det är tre viktiga punkter för skärgårdens överlevnad. Skola
måste få finnas på öarna annars är risken för avfolkning stor.
Det kommer att vara ett möte den 28 november på Ornö där man särskilt ska
diskutera skolorna i skärgården.
Ambulanshelikoptern är också viktig, däremot ser vi inga problem med
landningsplatser.
3. Namnförslag till presidiet
Frågan har skickats ut till de som sitter med i det förberedande mötet och svar
har kommit från alla föreningar. Förslag som lämnas till Regionala rådet är att
det är Pia Södergren, SIKO som representerar i presidiet.
4. Övriga frågor
Vi pratar lite om vilka frågor som är Skärgårdshandlarna jobbar med nu och
det är betaltjänster, frakter och att de har problem med att Arla trasslar med
frakterna till öarna. Skärgårdshandlarna kommer att vara med på Båtmässan
2-10 mars.
Pia berättar lite om de organisationsförändringar som SIKO tittar på.
Pia informerar om att det kommer att hållas ett samrådsmöte med SL –
gällande kollektivtrafiken på sjön. SIKO kommer att skicka flera representanter
till mötet.
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5. Nästa möte
Förslagen för mötestider för Regionala rådet 2013 är:
14 februari eller 21 mars, 23 maj, 5 september eller 19 september, 21
november eller 5 december. Beslut om datum tas på mötet den 29 november.
Vi föreslår därför att nästa förmöte blir beroende på vilket datum som fastställs
antingen den7 februari eller den 14 mars. Pia återkommer med datum när
det är klart vilka datum Regionala rådet blir.
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