
                                                                                  
PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte Torsdagen den 23 April 2015 klockan 18.00 
 

Plats: Vilhelm Mobergs gata 8 (Kultur-sparken uppe vid campus Roslagen) 
 Närvarande: Eva, Roger, Urban, Alf, Renee och Malin 
 

Dagordning 

 
  1. Alf öppnar mötet. 
 
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Alf väljs till ordförande och Malin till sekreterare. 
 
  3. Val av justerare. 
Eva justerar. 
 
  4.  Mötets sluttid.  
Mötets sluttid – vi strävar efter att avsluta mötet kl. 20.30. 
   
  5.  Godkännande av dagordning.  
Repetition av rutinerna för protokoll.  
Loggan. Läggs till i Övriga frågor. 
 
 
  6.  Föregående protokoll.  
Saknas från Joel. 
 
  7.  Bladet. 
320 st ex skickades ut. Kostnaden, med 4-färg i hela bladet är 20:-/blad så vi har inte tryckt ett 
överflöd och har inte så många ex kvar, men gärna att man delar ut några ex. Renee föreslår 
till politiker och tjänstemän. Dem i skärgårdsrådet får, men Ulrika Falk och några till bör få. 
Tjänstemän högst upp på renhållningen, replipunktsansvarig m.fl. Roine kanske kan få fram 
namn på tjänstemän/ledamöter i lämpliga förvaltningar/nämnder. 
 För att värva medlemmar kan man locka medlemmar att värva en kompis och 
vara med i utlottning av fem ex av Sarahs kokbok. Alf förankrar beslutet hos 
kokboksförfattaren. 
 Renee och Urban föreslår att göra ett fyrsidigt blad. Utkommer tidigt i augusti 
(senast 10/8) 350 ex kostar 2500 kr ex moms. Renee driver in material. I detta ska bl.a. ingå 
påminnelse om betalning, medlemsvärvning. Porto och adressering kan ingå.  

Sedan kommer ett vanligt blad i mitten på oktober med kallelse till årsmöte mm. 
4900:- för 12 sidor, 5700:- för 16 i Sollentuna. På affärstryckeriet kostade 16 sidor 8000 ink 
6% moms.  



Utgivningsplan 2016: 1) januari 12-sidigt nummer med - protokoll årsmötet, 
betala årsavgiften. 2) April – 12 sidor - om Sikomötet, påminnelse om årsavgiften. 3) augusti, 
4-blading. 4) oktober 12-sidigt, kallelse.  

Nästa blad (4-sidigt) – Bromskär. Fråga 3 pers om arholma-landsortslinjen.  
 
  8. Skärgårdsrådet. 
Minnesanteckningar kom efter Alfs förfrågan. 
NordSydlinjen och kopplingen mellan Skärgårdsstiftelsen pratade vi om. Stora Kanholmen 
t.ex. Att det på vissa ställen inte ens finns någon förbindelse med bussar eller något annat än 
Stiftelsens vandrarhem.  
Inte så många frågor att bita i för föreningen, men vissa frågor som togs upp på 
Skärgårdsrådet, t.ex. bredband, kom ifrån oss genom förslag till dagordningen. 
 
Frågor till nästa skärgårdsråd i maj: övergångsstället på vägen mot färjan i Köpmanholm. 
Malin ringer kommunen och trafikverket och tar reda på möjligheterna först. 
 
 
  9. Senaste SIKO mötet nr 3. Alf rapporterar att det inte var några remisser, svävartillstånd 
som var godkänt. Inga föreningar som ansökt om medlemskap. En (Ornö) bara och det har 
gått igenom. Några på gång, t.ex. Sollenkroka, Svartsjös byalag.  
Årsmöte i SRF och där var SIKO underrepresenterat med tre av fyra medlemmar, men de var 
nöjda ändå. Mötet var i Blekinge. Studiebesök på Åland 4-6 oktober med SIKO. Begränsat 
antal pga övernattning på Brändö.  
Strandskydd står still. Uppdatering av RUFS som ska gälla 2017 – 2030 (Regional Utveckling 
För Stockholms län) UROS Utveckling … ta reda på vad det står för. Hänger ihop med EU 
och man kan söka pengar. Sune sitter där och har hjälp av bl.a. Susanne Ottman som är bra att 
ha att göra med och kan hjälpa en med ansökan om pengar. Man kan även söka genom 
Länstyrelsen.  
 
 10. Övriga frågor. 
Rutiner med protokoll: Sekreteraren skickar till Justerare som skickar tillbaka till sekreterare. 
Sekreterare skickar ut det till alla. Urban lägger upp det på hemsidan. Urban skriver i 
fortsättnignen ut ett original för underskrift på nästa möte och ordföranden samlar dessa i en 
pärm. Det är upp till var och en att skriva ut ett ex om man vill ha med sig på mötet. 
 
Loggan: användningen av 50-årsloggan upphör. Renee fixar till en utan flaggan eller frågar 
Göran om han har kvar den. 
  
 11. Avslutning 
 Alf tackar för mötet och vi andra tackar för maten. Nästa möte kan bli på Svenska högarna 
fredagen 27/5. Annars blir det en annan dag. Kallelse kommer ut i början på maj!  
   
  
// Malin Lenke, sekreterare 
   

Justeras: 
 

 
Eva Axelsson       

 


