SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2013

SIKO HÖSTMÖTE och styrelsemöte 21 september 2013 –
korta noteringar från Höstmötet samt protokoll från
styrelsemöte

Plats: Möjahallen, Möja

Närvarande: 20 deltagare enligt nedan:
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Britt Fogelström
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SIKO

Börje Caesar

Börje Caesar

Mellanskärgårdens
Intresseförening

Per Frideen

Per Frideen

Ornö Skärgårdens
Intresseförening

Agneta Österman

Möja

Sandra Löfgren

Skärgårdsstiftelsen, Young
Voices

Kajsa Johansson

Young Voices, Ljusterö
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Young Voices, Ljusterö
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Young Voices, Svartsö
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Young Voices, Svartsö

Johan Hellström

Tidningen Skärgården

Höstmötet arrangerades i samarbete med Skärgårdsstiftelsens projekt Young Voices,
som hade sitt sista seminarium/läger redan från fredagen med skärgårdsungdomar från
Ingmarsö och Möja.
Young Voices redovisar sitt projekt den 14/10 2013 enligt särskild inbjudan (deltagande
rekommenderas för er som har möjlighet) och projektet avslutas i december 2013.

Tanken med det gemensamma arrangemanget, som leddes av Young Voices projektledare
Sandra Löfgren, var att ta in barn och ungas åsikter i SIKO:s arbete samt att få lära oss
hur bra, effektiva och inte minst intressanta och roliga dialoger kan föras med barn.
Vi fick också chansen att beskriva för nästa generation skärgårdsbor vad SIKO är och hur
vi jobbar.
Det var ett lyckat arrangemang tyckte vi som var där och övningarna med Young Voices
resulterade bl a i ett önskemål från barnen/ungdomarna att Young Voices drivs vidare i
SIKO:s regi.

Protokoll från STYRELSEMÖTE nr 6 den 21 september 2013 på Möja
När vi sagt hejdå till barnen/ungdomarna hade vi ett kortare styrelsemöte, främst för
information och allmän uppdatering i aktuella frågor.
1. Skärgårdstrafiken Britt informerade om aktuellt läge. SIKO samarbetar med
Trafikantföreningen och Företagarna Skärgården för att göra våra röster hörda.
SIKO är även ombedda att tala på planerad demonstration vid Landstingshuset den
23 september. Beslut i upphandlingen måste tas innan 1 oktober.
2. PTS kartläggning ang Postservice i glesbygd Nilla informerade om bakgrunden
till uppföljningen av postservice i glesbygd. Det är EU som haft synpunkter till PTS,
som då beslutat att göra uppföljning inom ett antal av Sveriges glesbygdsområden.
Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan beslutat att uppföljningen skall gälla hela
Stockholms skärgård. Nilla har deltagit på möte där PTS presenterade resultatet av
genomförda djupintervjuer. (Nilla kommer att skicka ut information) SRF har
beslutat att göra en egen uppföljning.
3. Bredband Börje Caesar, projektledare för Möjaskärgårdens bredbandsprojekt,
informerade om det möte med ca 30 deltagare, som nyligen hållits på Nämdö om
bredbandsutbyggnaden i skärgården. 10 föreningar arbetar för fullt och totalt finns
35 miljoner i budget. (mer information finns att läsa på SIKO:s hemsida under
”Bredband”) Pia påtalade även BUD-projektet fått mer pengar, efter den ansökan
som SIKO:s styrelse beslutade om vid föregående möte.

4. Strandskydd Pia gjorde en presentation om aktuella frågor gällande
strandskyddslagstiftningen. Presentationen bifogas. Nilla informerade om IALE
(International Association for Landscape Ecology) – konferensen den 5 september,
där Arne Griphult deltog och medverkade. Rapport är utskickad.
5. Remiss
◦ helikopter SIKO har fått möjlighet att besvara en enkät om vad som är
viktigt, bra/dåligt med nuvarande helikopterservice vid sjukdom. Alla var
eniga om att det fungerar väldigt bra. Enda synpunkten är att det är trångt i
helikoptern, så Nilla fick i uppdrag att besvara med att en något större
helikopter är önskvärd.
6. AMF1:s skärgårdsråd
◦ 16 oktober är det dags för höstens skärgårdsråd på AMF1. Vi var eniga om
att mötena är något slentrianmässiga samt att de synpunkter vi framför inte
tas tillvara. Britt fick i uppdrag att formulera en skrivelse till AMF1, skrivelsen
skall först ”remissas” till SIKO:s styrelse.

7. Övrigt Vi återkopplade till dagens aktivitet med Young Voices och önskemålet att
SIKO skall driva ett projekt. Frågan får diskuteras vidare på kommande möten.

Britt Fogelström

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

