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Fredag 
Gruppledare och SRF:s styrelse samlades på fredagskvällen för gemensam middag. Det var första 

gången på nästan 2 år som vi kunde mötas fysiskt. Kvällen inleddes med att alla fick presentera sig 

och berätta om sin bakgrund. Därefter blev det en gemensam middag med social samvaro innan 

kvällen avslutades. 

 

Presentation av varandra 

Lördag 
Lördagen inleddes med mötet där vi hade Coronasäkrat lokalen med glest placerade bord. Lotten 

hälsade alla välkomna och öppnade mötet med ett litet inspirerande tal. 

Mötet inleddes med arbetsgruppernas nulägesrapporter.  

Besöksgruppen arbeta erbjuda verktyg och metoder med en gemensam plattform för information 

och dokumentation som medlemsföreningarna ska kunna använda i sitt arbete med 

destinationsutveckling.  

Skärgårdsbönder har fått en nystart och arbetar att rekrytera mer medlemmar och skapa ett nätverk 

för alla föreningar. Ordna en kurs för digitala verktyg. Kartlägga samarbetspartners och koncept för 

försäljning av lokala produkter. Strategi för att uppmärksamma skärgårdsbönders verklighet och 

villkor för politiker. 

Skärgårdsskolor har löpande kontakt med varandra via FB och e-post. Arbetar för att utöka gruppen 

med fler ö-skolelärare. Lära sig det digitala forumet ”Work Space”. Hålla igång FB-gruppen ”Skolor i 



nätverk” men avveckla bloggen med samma namn. Marknadsföra gruppens produkter. Planera träff 

i Grisslehamn. Starta elevaktivitet med nytt tema. Uppmärksamma att nätverket är 10 år.  

 

Samlade med Coronaavstånd 

Skärgårdsboende har arbetat med boendestatistik och uppdaterat Glesbygdsverkets rapport från 

1997 med nya data för att underlätta SRFs strategiarbete i samverkan med andra grupper för att 

stärka SRFs status. Har också skrivit SRFs svar på remissen om strandskydd. Introducera nya 

medlemmar och upprätta kontakt med medlemsföreningarna nätverk. Diskussion följde om 

strandskyddet och via vilka kanaler SRF kan påverka. 

Fiskegruppen håller på att konsolidera gruppen och vara referensgrupp till projekt Grannland. 

Definiera fler fokusområden och inhämta kunskap rörande EU:s och svenska myndigheters 

hållbarhetsåtagnaden gällande fiske. Förvärva kunskap om fiskebestånden. Definiera allianser och 

nätverk i frågor om fiskevård mm. Planera för informationsstrategier för småskaligt fiske och 

kontakter med myndigheter under 2022. Vidare hantera löpande ärenden som remisser och olika 

möten. Sälbeståndet utgör ett problem men det finns ett historiskt motstånd mot säljakt och det 

finns ingen marknad för sälprodukter, vilket försvårar diskussionen om säljakt. 

Skärgårdens unga har inte haft så mycket aktivitet. De arbetar med att försöka skapa ett nätverk. 

Färjegruppen har haft två möten med Trafikverket och innan mötena samlat på sig synpunkter från 

medlemsföreningarna. Verkar också för att alla leder ska ha en färjegrupp. Bygger upp kontaktnät 

med alla ledchefer m fl. Arbeta för kontakter med politiker, med intresse i frågan, på olika nivåer. 

Försöka sprida goda exempel till andra färjeleder än TRV och lära om färjeleder i andra länder. 

Bredbandsgruppen har inte haft så mycket aktivitet. 

 



Några var med digitalt också 

Blåljusgruppen har inte haft så mycket aktivitet men planerar ett möte i början av hösten. En viktig 

uppgift är att skapa nätverk med alla medlemsföreningar så vi får en nulägesbild. 

Redaktionsgruppen arbetar med att skriva notiser på webplatsen och på SRF:s kanaler på sociala 

medier. Målet i sommar har varit en notis om dagen. Ett förslag som kom var att äldre material 

skulle kunna systematiseras och läggas sökbart på SRF:s webplats. 

Hållbar skärgård har bytt namn (tidigare Miljö & Energi) och gjort en omstart. Vid ett möte strax 

innan sommaren lades en plan för arbetet med att skapa ett nätverk med alla medlemsföreningar 

och göra en enkät om hur hållbarhetsarbetet är i alla föreningar och utifrån detta skapa en checklista 

på goda exempel att kunna sprida till medlemsföreningarna. En diskussion följde om avloppsfrågan. 

Ett förslag som framfördes var att SRF ska arbeta för en VA-rådgivare. 

Fikapaus 

SRF:s och gruppernas framtid 

Gruppdiskussioner om nätverk, syfte, mål, organisationsplan, hållbarhet, stadgar, artikel 174. 

Grupperna fick ett antal frågor att diskutera. 

• Vi ska minska antalet arbetsgrupper och några grupper blir nätverk. 

• Vi tror att det blir mer verkstad om vi slår ihop grupper 

• Vi tycker att styrelsen och arbetsgruppsledare ska betraktas som ledningen i organisationen 

och medlemsföreningarna som ”aktieägare”. 

• För att hålla igång arbetsgrupperna tror vi det är viktigt att gruppledare och deltagare får 

arvode. 

 



Gruppdiskussioner 

• Vi är tveksamma till att vi verkligen hittar och använder oss av den spetskompetens som 

finna på öarna.  

• Ingen styrelsemedlem i SRF ska sitta mer i arbetsgrupperna. 

• Vi tror att SRF och våra medlemsföreningar inte alltid orkar med när ungdomar eller nya 

medlemmar kommer in i våra organisationer med engagemang, ork och vilja att driva frågor. 

• Arbetsgruppsledare ska vara med på SRF styrelsemöten. 

• Vi behöver mer pengar för att kunna åstadkomma mer. 

• Vi tycker att det är självklart att arbetsgrupperna svarar på inkommande remisser 

Kunskapssök i Grannland 

Jonas Nilsson berättar om fiskeprojektet ”Kunskapssök i Grannland”. Norge, Danmark, Estland, 

Finland och Åland är också med i detta projekt, som varit vilande under pandemin. Nu räknar man 

med att kunna komma igång med studiebesök hos varandra och till England. 

Destination Skaftö 

Margareta Anderberg, projektledare, berättar om Skaftös Leaderprojekt. Projektet syftar till att fler 

börjar arbeta med besöksnäringen. Det framkom ett behov av att organisera besöksnäringen. En 

viktig del är digitalisering. En samverkansplattform för destinationsövergripande marknadsföring. 

Med Skaftö i fokus och en destinationsutvecklare knuten till organisationen för att driva utvecklin-

gen. Ett mål är att ta fram en 5-årig affärsplan för vidare utveckling. Grunden är att öka den bofasta 

befolkningen som kan arbeta inom besöksnäringen. Man har idag 9 nya besöksnäringsprojekt kring 

vilka näringsidkare och föreningar samverkar.  

Ett projekt är att göra en LEA, men där är det problem att få fram statistik från SCB och andra 

myndigheter. Skaftö är för litet. Ett arrangemang är kanalfesten med kanalstafetten med paddling 



över kanalen, sen löpning över bron till andra sidan av kanalen och sen simning över kanalen. Ett 

annat arrangemang är Västerhavsveckan i augusti, men lokala marina livsmedelsprodukter.   

Jonas Nilsson presenterar Fiskeprojektet 

Projektet har 5 arbetsgrupper: Organisation och finansiering, marknadsföring, Led- och kartgrupp, 

Grundsunds kanal >> Skaftöveckan, Redaktionsgrupp >> skafto.nu. 

Projektet har sex organiserade aktiviteter. Man ser att besök på webplatsen ökat med närmare 

500% från 2012 till 2021. Projektet har haft 6 heltider, 2 nya företag har tillkommit, 8 besöksnärings-

projekt är igång. Inresande turister med färjor har ökat från ca 105 000 st 2017 till drygt 114 000 st 

2019. Projektet avslutades i maj 2020 och har omfattat 3 000 tim ideellt arbete motsvarande 

660 000 kr och har fått bl a hyresrabatter och sponsring från föreningar och företag till ett värde av 

35 000 kr. Projektet har också genererat 10 nya tjänster. Det har också tillkommit fler gästbäddar 

under projekttiden både i befintliga och nya B&B, etablering av två nya fiskhandlare, en restaurang 

samt ett paddelcenter samt en internationell golftävling för damer. Projektet har också initierat ett 

10-tal fritids- och kulturverksamheter. 

Digitalisering 

Sten-Åke visade webplatsen och SRF:s Googlekonto med drivemappar för arbetsgrupper, styrelsen, 

kontaktpersoner mm och hur Google Meet kan användas för digitala möten. Joar visade hur man 

arbetar med Googledokument. Diskussion om hur arbetsgrupperna kan använda SRF:s Googlekonto 

för gemensamma dokument och möten. 

Dagen avslutas med gemensam middag. 



Margareta Anderberg presenterar projektet Destination Skaftö 

Söndag 
Reglemente mm 

Lotten och Anette presenterade reglementet för hur arvodering ska ske. Vidare presenterades 

blanketter för reseräkning och arvodesräkning och hur de ska fyllas i.   

Verksamhetsansökan 

Lotten inledde punkten och Joar presenterade ett sätt att arbeta baserat på Holmömodellen. 

Diskussion följde om hur en ansökan kan skrivas då det inte finns en utlysning med specifika 

frågeställningar. 

MUCF 

Lena Nyberg, GD för MUFC Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Uppdraget är att skapa kunskap om ungas villkor och civilsamhället och bidra till föreningsliv, 

kommuner och forskning samt internationellt samarbete. Målet är att unga ska ha goda 

levnadsvillkor, makt att forma sitt liv och inflytande av samhällsutvecklingen. 

Arbetet med den ungdomspolitiska uppföljningen omfattar tre steg.  

1. Man samlar statistik om hur unga har det. 

2. Fokus varje år på olika faktorer 

3. Attityd och värderingsstudier var 5 år. 

Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv omfattar bl a begreppet ”Gott och nyttigt” och ska beakta 

unga mellan 13 och 25 år. Målet är att öka ungas inkludering och tillgodose deras rättigheter samt 

skapa kunskap om unga i dialog med dem, som en förutsättning för kloka och hållbara beslut. 



Ungefär knappt 50 % av unga känner sig inkluderade i Sverige som land. Det finns liknande 

utmaningar mellan stad och landsbygd, bl a vikande engagemang, känsla av försämring där man bor, 

brist på mötesplatser, trösklar till utbildning (t ex pendling), traditionellt könsmönster, misstro mot 

offentliga aktörer, tvivel på att man är en likvärdig del av en nationell eller regional gemenskap. 

Fyra av tio unga vill påverka lokalt. Två av tio upplever att de kan vara med och påverka. Unga är 

underrepresenterade bland förtroendevalda. Ca 75 % vet vad de tycker i samhällsfrågor medan bara 

17% tror att man kan påverka lokalt. Unga vill bli tillfrågade om det som berör dem och vara med   

hela vägen till beslut. De vill också ha återkoppling på sina förslag. De saknar kanaler för att möta 

beslutsfattare. Många saknar bekräftelse.  

Antalet unga ökar i landet särskilt i Norrland. Det finns grupper unga med särskilda behov av stöd bl 

a HBTQ-personer, de med funktionsbrister, nyanlända, unga som inte studerar eller arbetar samt 

unga från icke-priviligierade områden. 

Det finns olika kategorier ungdomar 21% är desillusionerade, 26 är oengagerade, 45 % är strand by 

och bara 6 % är politiskt aktiva. 

Effekter av Corona visa att förändring av undervisningen in har resulterat i att färre får 

gymnasiebehörighet. Flera undersökningar visar dock att de haft svårare att ta till sig undervisning. 

De flest 82 % anser sig ha god hälsa, däremot är antalet självmord konstant. 

Avslutning 

Lotten sammanfattade och bad om en liten utvärdering från var och en i form av nedskrivna punkter 

som var bra och mindre bra med dessa dagar. 

Sen blev det en avslutande lunch innan det var dags att resa hem. 


