
t

\

L

Verksa m hetsbe rätte I se Z0L0 Stockhol m s sjögå rd

Styrelsens sammansättning och verksa mhet

Styrelsen har under året beshått av
GustafTaube, ordf,

Pierre Dt*nbar, vice ordf.
Anna Michalowska, sek

Anders Unosson, kassör

Erik Enström, ledamot

Fredrik Leijonhufuud, ledamot
0ile Neckman, ledamot

Henrik Wa ldenström, ledamot
Lillia n Westerberg ledamot
Elisa beth Jakobsson, supp
Bengt Rundquist, supp

Staffan Kvarnström, supp

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.

Med lemmar oeh med lemsrnöten

Åntalet medlemrnarvar vid utgången av yerksamhetsåret Sg juridiska personer.

Årsmötst ägde rum 6 aprit 20J.0 på skeppsholrnsgården- Bskslutet ftir föregående år fastställdes och
s§relsen beviljades ansvarsfrihet. Vid val till styrelsen ornvaldes ordföranden Gustaf Taube för en ny
ettårsperiod. Fredrik Leijonhufuud, Anders Unosson och Liltian Wesierberg ornvaldes på två år. Som
suppleantervaldes staffan Kvarnström, Elisabeth Jakobsson och Bengt Rurndquist. Ledamöterna
Pierre Dunhar, Erik Enströnl, Olle Neckman och Henrik Waldenström hade mandat som löper ut
2011..

På årsmötet deltog 27 medlemmar och därutöverfem personer.

Höstmötet ägde rum på Skeppsholmsgården den g novemher och var välhesökt, 25 personer. Efter
en kort presentation av styrelsen och gen,omförda och komrnande aktiviteter gjordes fyra
grupparbeten som behandlades av deltagarna med stort engägemangl r

r Kollektivtråfiken på Stockhalms inre vatten
r Utvecklingen äv Skepps- och Kastellholmen ach frarntida frågor fiir S;[ögården på öarnar Stockholms Sjögårds framtid oeh framtida struktur
r Den övergripande marltima strategin

Bland de åtgärder som mötet kom överens om var att påverka politikerna inför valet om nynan avkollektivtrafik på vatten, vikten av att påverka Stockholms Stad inte går rned på,.frirnärkslösninga/,
där aktörer utan rnaritlm prägel sprängs in i manitima områden, delta i Galårvarvsforum där
utgångspunkten är lobbyingaktiviteter för niarltirna intressen, verka för fler marina aktörer på
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Skepps- och Kästellholrnen, och vikten av att ha en måritirn strctegi, såsom de flesta medlemsstater
inom EU har idag.

Verksarnheten

Sjögården har under året skickat tre bretr tilt politiker inför valet där för att päverka potitikerna att ge
Stockholm en tydligare maritim profil samtidigt sonl vi tydtiggjorde Sjögårdens arbetsområden,

Beckholmen.

{ Mitjökonferens 14 jan och 28 oktober. på Beekhotmen på initiativ av verksamhetsrådet för
alla aktårer på ön. Bägge konferenserna handlade i huvudsak om den miljösanering som
pfaneras {och som i skriuande stund heslutats}.

./ Sjögården har haft kontakter med I-änsstyrelsen och Statens Naturvårdsverk for att belysa
vikten av att avsätta pengar för detta ändamå|.

,/ Sjögården har också initierat ett arbete sorn ska leda titt att en nniljöpolicy för området finns
och som ska blitydtiet förankrad hos alla aktörer.

./ Verksamhetsrådet på Beckholmen har bidragit till att samla öns aktörer.

Nya Djurgårdsvarvet.

\r Sjögården har bidragit i diskussioner och agerande kring det varv som håiler på att ta form
som är tänkt att hti en samlingspunkt för fritidsbåtar i trä, hantverkare och entreprenörer
inorn den marina sektorn.

'/ Sjögården har aktivt bidragit till att få till stånd den kajpr.omenad sorn kommer att sträekä sig
från Beckholmsbron titl Galärvaruet på sikt.

Ga lärvarvet med Vasa m useet.

./ Sjögården har. deltagit i ett äntal diskussioner och aktiviteter med mål att Galärvarvet ska fä
en så maritim prägelsom möjligt.

{ Sjögården har engagerat slg i diskussionerna kring Båthall 2 sorn nu huserar parkteatern och
agerar på sikt fiir att den ska kunna återgå tifl att inrymma rnaritim verksamhet../ Sjögården har verkat för att Vin- och Sprithistoriska museet ska få en marltim prägel.,/ Sjögården har deltagit i Statens Maritirna Museers initiativ till att arbeta med
verksamhetsutveckling på Galärvarvet ur ett publikt perspekliq Gatärvarvsforurn.

'r' Sjögården har engagerat sig i detatjptan och erhete kring uthyggnaden av Vasamuseet.,r' §jögården har uppmanat stadsbyggnadsnämnden att freda strandremsan vid
Skeppsholmsviken {Djurgårdsstrand) som hesökskaj och tilläggningsplats för lokal sjötrafik.
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Skeppsholmen

./ Sjögården har engagerat s'rg i frågan kring aviserade hyreshöjningar som gör det svårt för
marina aktörer i möten med sFV.

Slussen

'/ Diskussioner har följts och representanter från Sjögården har deltagit i rnöten och hearings
främst med inriktning på kollektivtrafik till sjöss,

övrigt

{ §tadsbyggnadskontoret hargivit ut en samlad redovisningfrån södra D.}urgårderr med alta
planer fSr den s.k. Evenem*ngsparken, där Sjögården finns väl representerad.

{ En arbetsordningförstyrelsen har utarbetats
{ Hemsidan, www.slqsard"qg, har hållits st*ndiet uppdaterad med aktiviteter i och i nära

anslutnlng till Sjögården
,/ Hamnkvartersnytt har utkornmit med 13 nr under året. Det dlgitala nyhetsbladet har rönt

stor uppskattning. vilket vi fått bevis fiir senom inkomna brev och rnail.

Ekonomin

Förenlngens ekonorniframgår av bilagda resultät- och balansräkning för 2010

Stockholm i april2011
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Taube

Unosson Mffir*{.

Dunbar Anna Michalowska

#er.*bz #idId6.ååÅ-
Lillian Westerberg Henrik Waldenströmn
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