SIKO styrelsemöte, möte nr 5 år 2012

SIKO HÖSTMÖTE och styrelsemöte 15 september 2012 –
korta noteringar från Höstmötet samt protokoll från
styrelsemötet

Plats: Artipelag, Värmdö

Närvarande: 23 deltagare enligt nedan:
Deltagare
1. Berit Karlsson

Södra Skärgårdens Intresseförening

2. Pia Södergren

SIKO

3. Anders Södergren

Harö

4. Camilla Södergren

Sandhamnsområdets Intresseförening

5. Rebecca Dertell

Sandhamnsområdets Intresseförening

6. Björn Larsson

Runmarö Intresseförening

7. Ulla Larsson

Runmarö Intresseförening

8. Charlotte Schröder

Utö Kontakt och Intresseförening

9. Ewa May Wetterskog af Petersens

Utö Kontakt och Intresseförening

10. Per Frideen

Ornö Skärgårdens Intresseförening

11. Jan-Evert Jäderlund

Föreningen Rindöborna

12. Rickard Gille

Föreningen Rindöborna

13. Björn Cederwall

Mellanskärgårdens Intresseförening

14. Arne Griphult

Östra Lagnö Byalag

15. Britt Fogelström

SIKO

16. Gunilla Söderqvist

Nämdö Hembygdsförening

17. Björn Sjöblom

Blidö Frötuna Skärgårdsförening

18. Urban Gunnarsson

Blidö Frötuna Skärgårdsförening

19. Roger Karlsson

Blidö Frötuna Skärgårdsförening

20. Johan Hellström

Tidningen Skärgården

21. Lennart Rohdin

Landstingets Trafiknämnd

22. Mats Skoglund

Vänsterpartiet Värmdö

23. Johan Edholm

Strömma Hembygdsförening

Efter en intressant guidning av byggnaden som leddes av Artipelags byggprojektledare
hade vi Höstmöte med följande punkter på dagordningen:
 Presentation av SIKO
 Skärgårdskunskap, vem/vilka bestämmer
Ovanstående två punkter är en samlad presentation som Pia och Britt dragit för bl a
Regionala Rådet. På sikt är tanken att presentationen ska vidareutvecklas till ett
seminarium i SKÄRGÅRDSKUNSKAP, som ska kunna presenteras för exempelvis
politiker och tjänstemän inom kommunerna.
 Genomgång av SIKOs omorganisation, presentation av förslag på ändringar
inklusive grupparbete och diskussion
Pia presenterade förslaget till förändringar, som varit utskickat i förväg och mycket kort kan
beskrivas enligt nedan:
Gränsen mellan fast- och fritidsboende är inte längre lika tydlig som förr – SIKO vill
utvecklas för att fungera bättre i den nya verkligheten.
Förslaget innebär att ändra stadgarna och öppna upp för ett bredare medlemskap:
- föreningar med bofasta (som nu)
- föreningar med bofasta och fritidsboende
- enskilt medlemskap för bofasta
Ny organisation:
-Föreningsstämma – 2 bofasta representanter från varje ansluten förening
-Styrelse – 6 bofasta ledamöter valda av Föreningsstämman, håller minst 6 möten
per år (telefon eller fysiskt)
-Utöver den årliga Föreningsstämman ska det anordnas minst två möten per år,
kan vara öppna för alla, typ SIKO Höstmöte
Inriktningen kvarstår - att värna om den fast boende befolkningens villkor.
Efter grupparbeten redovisades en gemensam SWOT analys (styrkor, svagheter,
möjligheter och hot med den föreslagna förändringen).
Ingen förändring av organisationen
Styrkor
slippa tjafs
insatta i ö-förhållanden
kända aktörer
representerar bofasta
respekteras av myndigheternas
starkare sammanhållning
tryggare

Svagheter
svårt att rekrytera
begränsat underlag till styrelse
bofasta är för få
underlaget minskar

Möjligheter
slå ihop föreningar
få de som bor att bo
få ut fler
stödjande medlemmar

Hot
föreningar dör ut
för marginaliserad
konkurrerande alternativ
bromsklossar
nya föreningar med liknande frågor
andra föreningar tar över

Ny organisation
Styrkor
trigga bofasta till ökat engagemang
fler föreningar
starkare engagemang
nya idéer och föryngring
större tyngd I gemensamma frågor
lättare att hitta en styrelse som har tid

Svagheter
många fritidsboende med andra intressen
fel intressen
fokus flyttas
splittring bofasta – fritidsboende
olika röstetal – komplicerat
okänd mark

Möjligheter
nya bra idéer
driva gemensamma frågor
fler engagerade människor
kompetens
starkare opinion
en mindre styrelse kan vara effektivare
nominering av ledamöter mer ändamålsenligt
mer ändamålsenligt styrelsemöte

Hot
många fritidsboende med andra intressen
bromsklossar
vakum
tappa förtroende hos makthavare
fastboende försvinner I mängden fritidsboende

Synpunkter både för och emot en förändring fanns representerade.
 Ungdomsfrågor
Nilla presenterade aktuella frågor med koppling till barn och yngre i skärgården. Hur länge
är man ”ung eller yngre” och hur kan SIKO bäst stötta så att yngre vill vara bofasta var
frågor som diskuterades.
 Riktigt Bredband
Sune Fogelström redogjorde för det aktuella läget för bredbandsutbyggnad och BUD
projektet. För mer info se www.siko.org.se .

FORMELLT STYRELSEMÖTE nr 5 år 2012
1. Godkännande av verksamhetsplan för inskickande till landstinget
Utskickat förslag till verksamhetsplan godkändes av styrelsen, uppdrogs åt AU att skicka in
anslagsskrivelsen till Landstinget
2. Godkännande av skrivelse gällande strandskyddet
Styrelsen godkände utskickat förslag för SIKO-uttalande i strandskyddsfrågan.
3. Beslut att arbeta vidare med organisationsförändringar för SIKO
AU fick i uppdrag att arbeta vidare med utformning av förslag till förändring så att beslut
om förändring eller ej, kan tas på årsmötet 2013. För att en eventuell förändring ska bli
gällande krävs beslut av ytterligare ett ordinarie årsmöte (2014).

Britt Fogelström

Justeras:
…...............................................................
Pia Södergren

