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EXTRA, SPONTANT STYRELSEMÖTE EFTER AVSLUTAT INFORMATIONSMÖTE I KYRKSTUGAN
SÖNDAGEN DEN 25/11 2018
Följande deltog:
• Janurban Modigh, ordförande
• Carin Mogerud, vice ordförande
• Gunn Johansson, ekonomiansvarig
• Annika Wideman, webb
• August Boj, sekreterare
• Maria Bergström
• Pontus Brolin
Uwe Meistner deltog ej.
ANTECKNINGAR
1. Öppet Hus den 30/11 kl 18-22
Öppet hus genomförs inom ramen för samarbetet ”Mötesplats Stavsnäs” Tre lokaler har då öppet på Djurö,
Klockargården, Idrottshallen och Djurö kulturhus. Värdar i Kulturhuset är Byalaget, Kulturarvet och Ö-teatern.
Följande är värdar i Kulturhuset från oss:
August/Annika 18-19
Maria 19-20
Janurban 20-21
Pontus 21-22.
Men ju fler som är där utöver detta, dess bättre.
• August fixa 100 nyckelringar och Pontus tar med snören för att vi ska kunna pyssla med att fixa
nyckelgrejer.
• August kopierar upp fler projektinformationer, programblad och inbetalningskort
• Vi bjuder på Värmdö Bryggeriers öl (Sparar 5 liter äppelmust till Djurö Marknad)
2. Djurö Marknad den 9/12 kl 10-15
Marknaden arrangeras i år av Hund & Katt, G:a Järnaffärn och DN Bilradio Retro Sound. Följande bemanning
gäller för oss:
10-11Janurban & Pontus
11-12 Jan & August
12-13 Gunn & Annika
13-14 Carin & Cajsa
14-15 Lennart & Maria
• August & Jan har med transportbil och fixar en duk och infoblad för utdelning
• Carin ordnar med marknadsbord, pepparkakor, små muggar, värmer must i termosar
3. Förslag från Carin
Carin informerade om två digitalidéer som vi kan locka viktiga målgrupper med:
a) Värmdö kommuns Näringslivsenhet har engagerat ett företag som ska jobba fram en digital
framtidsplan. Carin föreslår att vi ska ”hänga på” eftersom de söker ett pilotprojekt. Det bygger på att
man ska utnyttja ny digital teknik som bl a finns i Falu Gruva och som levandegör skeenden från äldre
tider eller fiction för lek och spel.
b) Organisationen Folkets Hus & Parker erbjuder dels möjlighet till Digitalbio som finns på några ställen i
Värmdö, dels LiveBio som inte finns i vår kommun och genom man kan hämta hem live-föreställningar
och idrottsevemenamg. Cari och August undersöker möjligheten som bygger på att vi får en Bygdegård
för 150 pers.
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4. Övrigt
• Pontus föreslog att vi ska ha ambassadörer som kan ”tala för varan & Kulturarvet”, som exempel
nämndes Peter Berentz.
• Carin talade om Digital Bio/ Live/Bio och andra digitala möjligheter.
5. Kommande styrelsemöte
Tisdagen den 11/12 kl 16 i föreningshuset
6. Mötet avslutades
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