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Skärgårdarnas Riksförbund är ett rikstäckande förbund med medlemsföreningar runt hela 
kusten och de stora öarna i de stora sjöarna. Runt kusten och på öarna bor det ca 80 000 
personer och vi verkar för att det fortsättningsvis ska gå att bo här året runt och att vi får 
behålla eller utöka servicen och att det ska vara attraktivt för besökare. 
 
Vi tror, speciellt efter detta mycket speciella Coronaår, att fler och fler uppskattar att bo i 
kust och skärgård och vi har märkt en kraftig ökning av deltidsboende på öarna vilket främjar 
alla men ställer också högre krav på att både den fysiska och sociala infrastrukturen 
fungerar.  
 
Arbetsgrupper 
För att effektivisera arbetet med våra viktigaste frågor jobbar vi olika arbetsgrupper för att 
samla spetskunskap och specialintresse. Arbetsgrupperna har ofta medlemmar från olika 
delar av vårt land eftersom våra förutsättningar är så olika har vi med oss en bredd av 
erfarenheter. Just i år har några av grupperna legat vilande, några har jobbat på med digitala 
möten, skrivelser och remisser. Arbetet med att alla grupper ska ha en egen plattform för 
samling av dokument och diskussioner har påbörjats.  
Arbetsgrupperna har funnits som ett självklart inslag i SRFs organisation de senaste tio åren 
och nu har vi påbörjat en uppdatering av rutinerna och arbetssättet i grupperna för att 
anpassa oss efter dagens förutsättningar.  
 
Kommunikation 
Under året som gått har mycket fokus legat på att få det digitala att fungera, vi har enbart 
jobbat med digitala möten, både intern och externt. I SRF har vi valt att jobba med Google 
meet och Google Woorkspace som plattform och vi erbjuder våra medlemsföreningar hjälp 
med att använda digitala möten mm. Mycket tid och pengar har sparats in i år eftersom vi 
inte kunnat resa, de möten som varit har varit digitala även med myndigheter och politiker. 
 
Under året har vi gett ut det sista numret av vår uppskattade papperstidning ”Vi 
skärgårdsbor”. I tio års tid har tidningen kommit ut med fyra nummer per år och gått ut med 
ca 650 exemplar per nummer. Eva som varit redaktör under åren har gått i pension. Nu i det 
digitala samhället sker informationen löpande via utskick och vi hoppas på att nå ännu fler.  
#I stället kommer vi ge ut en tryckt Årsredovisning med lite berättelser från året som gått. 
Vi har påbörjat ett Nyhetsbrevprojekt som fungerar i olika nivåer. Ett som går ut veckovis till 
samtliga i styrelsen som vi kallar Veckobrev, där vi informerar varandra vad som hänt. Ett 
som går ut till våra kontaktpersoner i medlemsföreningarna och arbetsgrupper där vi 
informerar om vad som diskuterats på styrelsemöten, nätverksträffar och andra möten, vilka 
kommande projekt som är på gång och vad arbetsgrupperna jobbat med. 



Vi har ett lite mer allmänt nyhetsbrev som vi kallar ”Nyheter från oss skärgårdsbor” som vi 
försöker sprida vitt och brett till befolkningen på öarna, politiker på kommun-, region- och 
riksdagsnivå, tjänstemän och andra intresserade. 
 
Under sommaren slutade vår hemsida att fungera så arbetet med att tillverka en ny 
påskyndades. Sten-Åke har utbildats och är nu tekniskt ansvarig i SRF och det är också han 
som är ”pappa” till hemsidan. Skönt att ha kompetens inom förbundet.  
 
Remisser 
Under året har Skärgårdarnas Riksförbund svarat på ett stort antal remisser och yttranden.  
 
Projekt 
Fiskeprojektet ”Kunnskapssök i grannland” har fortsatt men stött på patrull då det under 
våren blev reseförbud även till våra grannländer. Projektet ”Nordiskt ö-läger på två språk” 
lades också lite i malpåse då lägret i Finland blev tvunget att ställas in. Vi har också sökt 
pengar till ytterligare ett projekt, ”Demokrati och Digitala broar på öar och i skärgården” 
men tyvärr inte fått det beviljat. 
 
Nätverk 
Under året har många stora träffar blivit inställda, tex Landsbygdsriksdagen men vi har varit 
med på de digitala möten som varit med Övervakningskommittén för 
Landsbygdsprogrammet, Övervakningskommittén för Lokalt Ledd Utveckling och Centralt 
samordningsforum. Vi har också varit representerade på Östersjöforum 2020. Samt träffat 
Tillväxtverket, HaV och Färjerederiet. 
 
Föreningarna 
Eftersom vi inte kunnat resa och träffas och vi har en ny ordförande så har vi haft en vision 
om att träffa alla föreningar digitalt och sätta oss in i arbetet ute på öarna och kunna 
förmedla lite nya tankar. Ett antal trevliga möten har vi avverkat och vi känner att det är ett 
vinnande koncept att kunna ha en tätare kontakt även in i organisationen.  
 
Internationellt samarbete 
ESIN är ett europeiskt samarbete med andra ö-nationer och även där har såklart alla möten 
varit digitala och vi i SRF har kunnat bistå med teknisk support via Sten-Åke och Anetté är 
föreningens kassör. Vi hoppas på att vi kan hjälpas åt att framföra våra specifika ö-
förutsättningar in i EU parlamentet.  
 
Personal 
Vi har haft en Verksamhetsledare anställd på 100%, Anetté Larm Johansson och Anetté 
sköter även om ekonomin samt ansvarar för Redaktionsgruppen. Eva Widlund hade en tjänst 
på 25% fram till sista juni och gick efter det i en välförtjänt pension men Eva är fortfarande 
aktiv, bla som gruppledare i Skolnätverksgruppen. Sten-Åke Persson har under hösten jobbat 
en dag i veckan med det digitala och ordförande Lotten Hjelm har varit anställd på 25% och 
har jobbat med att sätta sig in i arbetet.  
 
 
 



Interna möten med Representantskapet 
Vi hade en ordinarie årsstämma 29 mars och det var väldigt bra att det digitala arbetet var 
påbörjat då reserestriktionerna tvingade oss att ställa in det fysiska mötet i sista stund och 
bara träffas online. Det var en historisk dag då vi genomförde årsstämman helt digitalt med 
23 personer närvarande.  
Sista helgen i november hade vi ett Representantskapsmöte med en hel del bra diskussioner 
och ett roligt samkväm under lördagskvällen, även detta blev digitalt. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 18 protokollförda möten vilka alla varit digitala. Styrelsen har 
under året bestått av ordförande Lotten Hjelm, Jungfruskär, vice ordförande Jan-Eric 
Ericsson, Grundsund samt ledamöter Lena Egnell, Holmön, Sune Fogelström, Möja, Sten-Åke 
Persson, Ven, Bengt Svensson, Visingsö och Janni Olsson, Grundsund 
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