
Anteckningar från styrelsemöte 2019-09-06 kl 18.00 
Vita Grindarna.

Närvarande: Frånvarande:
Janurban Modig Ordförande August Boj
Carin Mogerud Vice ordförande Elin Kainulainen
Gunn Johansson Ekonomiansvarig Pontus Brolin
Annika Wideman Webbansvarig
Maria Bergström
Cajsa Hedberg adjungerad 

1 Mötets öppnande.
Janurban hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Val av mötesfunktionärer.
Cajsa Hedberg valdes till sekreterare och Maria Bergström till 
justerare.

3 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

4 Föregående protokoll.
Janurban meddelar att han från och med nu kommer arbeta som
programansvarig och ta huvudansvaret för föreningen. Det i sitt uppdrag 
som ordförande.

5 Ekonomi
Gunn Johansson rapporterade det ekonomiska läget. Inga stora 
förändringar har skett. Föreningen har fått tre nya medlemmar.

Anna Lundgren
Krister Engström
Manu Laulumaa

6 Programverksamhet 
Mötet går igenom alla programpunkter inför hösten.
Bultens Delfin
Kustbevakningen
Öppet Hus
Djurhamnssvärdet
Flykten över Östersjön

7 Programverksamhet, rapportering
● 8/9 Bultens Delfin. Janurban meddelar att han tar med sig en 

ljudanläggning. Gunn skall trycka upp lite posters att sätta upp på 
ICA. 

● 21/9 Öppet hus på Kustbevakningen. Föreningen är inbjuden att 
delta med information. Pontus och Janurban skall ordna material 
och bord. Vi andra får info om/när de behöver vår hjälp. De har i 
nuläget inget att rapportera då inget är riktigt klart. 

● Prel 19/10 Öppet hus för nyinflyttade i Djurö Seniorboende. Mötet 



har för närvarande inget att rapportera då inget är bestämt och 
klart.

● Prel 16/11 Djurhamnssvärdet. Janurban rapporterar att han har 
kontakt och dialog med Historiska Museet men ännu är inget klart.

● Prel 6/12 Flykten över Östersjön, föredrag Djurö kyrka. Vi 
konstaterar att datumet förmodligen är fel. Datumet är den 7/12 
-19 kl 15.00 Mötet beslutade att det skulle kontakta Värmdö 
kulturkontor för att be om ett bidrag, vilket August gör.

● Tillväxt Djurhamn. August vill att vi går vidare med att ansöka om 
pengar från Länsstyrelsen och Kommunen om 200 000 SEK. 
Detta för att kunna anlita en arkitekt som skall påbörja projektet 
Hembygdsgård. Mötet beslutade att ge August uppdrag att arbeta 
vidare med detta.

● Marinmuseum Djurhamn. Det finns en dialog med Marinmuseet 
och Värmdö kommun. Finns inget i dagsläget att rapportera.

● Besöksbryggor och småbåtshamnnar. Det finns i dagsläget inget 
att rapportera.

● Hembygdsgård/Bygdegård, Gula Huset. Bengt Lind från 
kommunen har varit på besök och meddelat att Gula Huset 
kommer finnas i Byalagets regi i ett år till och med samma 
förutsättningar som tidigare. Nästa år, höst 2020, kommer Bengt 
att omförhandla detta igen. Innan dess måste vi ha en plan och 
ansökan för ekonomiska bidrag som bygdegård. Maria har det 
ansvaret. Huset kommer under sommaren 2020 vara 
personalbostad liksom tidigare år till Vita Grindarna.

● Djurhamnssvärdet. Det finns inget att rapportera i dagsläget.
● Vandrarhem. Carin berättar att en projektplan är påbörjad och att 

Vita Grindarna har en dialog med näringslivsenheten på Värmdö 
kommun för att skapa en utveckling av destinationens boende.

8 Renovering av lusthuset vid kyrkan. 
Det diskuterades hur man skulle kunna anlita och göra ett 
byggnadsvårdsläger och hur man skulle kunna söka medel för 
detta. Vi arbetar vidare med detta. Här uppkom också en diskussion
om “Lisas kiosk” och om även den skulle kunna ingå i ett sådant 
läger/arbete.

9 Destinationsutveckling. 
Carin redogör för vilket arbete som gjorts. Utställningen har varit 
inspirerande på Vita Grindarna och många har tittat och 
kommenterat. 
Cajsa redogör för vilka arbeten hon utfört, bl a Handlingsplan. 
Mötet beslutade att det måste tas fram en enkel broschyr. Gunn tar 
på sig ansvaret för detta. 

10 Hemsida - Webb
Annika rapporterar att hon lagt ut en notis om Bultens Delfin. Hon 
rapporterar också att hon nu för digitala nyhetsbrev ordnat 
adressystemet Paloma. Annika vill också att vi skriver en råtext plus
en bild om föreningen. Hon berättar också om samarbetet med 
Mötesplats Stavsnäs. Mötet beslutar att Cajsa skall följa med henne



nästa gång de har möte. Annika ber om förslag på datum då vi i 
samråd med Mötesplats Stavsnäs och andra Djurö-föreningar har 
“Öppen dörr”. Datum för detta skulle kunna vara lördag 5 oktober 
eller lördag 12 oktober 2019.

11 Medlemsbrev
Mötet beslutade att skriva ett efter invigningen av Bultens Delfin.

12 Organisation och rutiner
Janurban kommer att ta tag i strukturen och återkommer med 
slutresultat.

13 Kommande möten och viktiga datum.
Janurban föreslår söndagarna 13/10-19 kl 16.00 samt 10/11-19 kl 
16.00. Då är Kulturhuset ledigt.

14 Styrelsemötets avslutning
Janurban avslutar mötet och tackar Carin för att mötet fått vara där 
samt god mat.


