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Protokoll från styrelsemöte 6, 2018-12-11 i Föreningshuset
Följande deltog:
• Janurban Modigh, ordförande
• Carin Mogerud, vice ordförande
• Gunn Johansson, ekonomiansvarig
• Annika Wideman, webb
• August Boj, sekreterare
• Maria Bergström
Följande hade meddelat förhinder:
• Pontus Brolin
• Uwe Meistner
§ 1. Formalia - administration
a) Till mötesordförande valdes Janurban Modigh, till -sekreterare valdes August Boj och och Maria
Bergström valdes att justera protokollet.
b) Vi har 20 betalande enskilda medlemmar och 1 företagsmedlem.
c) I kassan finns 11.954:80.
d) Beslöts att Gunn ensam attesterar fakturor/kostnader upp till 2.000 och att även Janurban attesterar
fakturor/kostnader på belopp däröver.
§ 2. Genomgång av anteckningar från styrelsemöte den 25/11
Anteckningarna lades till handlingarna.
§ 3. Genomgång av åtgärdslista
Åtgärdslistan diskuterades och kompletterades. Listan ska framöver uppdateras vid varje styrelsemöte.
§ 4. Mötesrapporter, utvärderingar av åtgärder avisering av kommande möten
a) Möte den 5/12 med Folkets Hus & Parker (SHP)
Vid mötet deltog Carin och August som träffade SHPs producenter Monica Törnblom och Katja Uneborg.
Syftet var att informera oss om framtida möjligheter om Digital bio och Bio Live. Folkets Hus och Parker har
sina rötter i nykterhetsrörelsen och folkbildningen. De utgör den nationella instans som organiserar allt som
har med små biografer olika samlingslokalers möjlighet att visa filmer och live-föreställningar.
Utgångspunkten för vårt möte var att vi får en bygdegård framöver.
b) Möte den 6/12 med kommunantikvarie Lenore Weibull
Vid mötet deltog Carin, August och Maria. Syftet med mötet var att informera Lenore om planerna med
Marinmuseum Djurhamn och att få Lenores stöd och rekommendation gentemot Länsstyrelsens kulturmiljöenhet där vi vill söka projektmedel. Lenore var positiv till våra planer.
c) Utvärdering av informationsmötet 25/11 i Kyrkstugan
Konstaterades att syftet med mötet var uppnått, att fånga intresse för vår förening och få några medlemmar.
Vi missade att be om deltagarna om mailadresser, vilket alltid bör göra på infoträffar.
d) Utvärdering av medverkan i Djurö julmarknad
Inga nya medlemmar men flera intresserade. Två skrev upp sig på listan för utskick. På sikt bör vi införskaffa
bättre utrustning för marknadsevenemang såsom marknadsstånd och lämpligt tält. Den sponsrade varma
musten och ölen var uppskattade inslag som underlättade till kontakter.
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e) Kommande möte med Djurö Byalags- och Konst & Kulturs styrelser
Konst & Kulturs förslag till möte var måndagarna den 21 och 28/1 varav det första datumet lades fast med
förslaget att förlägga mötet till kl 14. August åtog sig att hålla kontakter för genomförande.
f)

Möte med projektgruppen Bygdegård Djurhamn den 9/12 i Föreningshuset
Maria, Carin, August och Gunnar Stenström deltog. Gunnar presenterade markkarta och en bygdegårds
placering diskuterades. Maria informerade om att hon haft kontakt med Mats Karlsson i Skärgårdskyrkans
församling. Han menar att det kommer att dröja upp till fem år innan det kan bli aktuellt att ”montera ned”
kyrkan men att han är positiv till ett möte för att diskutera möjlighet till samarbete. Beslöts att arbeta vidare
med följande.
- Kolla av vilka andra föreningar vi kan samverka med om en bygdegård.
- Undersöka kommunens intresse av att tillhandahålla arkitektinsats för en första bygdegårdsskiss
efter att vi tagit fram ett underlag för vilka ytor och funktioner som krävs.
- Inleda förhandling med Skärgårdskyrkan.

g) Presentation av kulturpolitiskt program
August informerade att han under året deltagit i utarbetande av ett kulturpolitiskt program för Socialdemokraterna Värmdö. Programmet kommer att presenteras och diskuteras vid ett ”öppet medlemsmöte” måndagen
den 14/1 2019 på Djurönäset eller i Djurö skolas matsal. På mötet presenterar August Kulturarvs Djurhamn
planerade verksamhet och han kontaktar Mia Enander, Mötesplats Stavsnäs, i hopp om hennes medverkan.
August kommer utarbeta med pp-presentation för mötet med text, bild och i bästa fall med ljud.
§ 5. Programverksamhet, bestämda medlemsaktiviteter och förslag på nya
a) Djurhamnsvärdet på Historiska museet.
Janurban ansvarar för kontakt med Historiska Museet såväl angående medlemsmöte som svärdsprojektet.
b) Ett friskare Östersjön
Carin håller kontakten med Briggen Tre Kronor af Stockholm som genomfört projektet Hållbara Hav och som
nu arbetar med Expedition Rädda Östersjön. Marina Läroverket i Danderyd är en del av verksamheten.
Förhoppningen är att vi ska kunna finna ensamverkan.
c) Flykten över Östersjön i samarbete med Sjöhistoriska museet
Gunn håller kontakt med museet. Mirja Arnshav på SMM arbetar med projektet ”Flykten över Östersjön”
vilken handlar om alla från svenskbygderna i de baltiska staterna som under andra världskriget flydde över
Östersjön. Flera av dem som flydde och bosatte sig på Djurö, Vindö och i Stavsnäs kom just från trakterna
kring Ormsö vilket är anledningen till att Djurö församling har Ormsö som vänort. Dessutom har Värmdö
kommun Dagö som vänort.
d) Sommarvandringar med Elenor Weibull
Elenor, kommunantikvarien, är intresserad av att i kommunens regi genomföra sommarvandringar utmed
Sjöhistoriska stigens slingor. Beslöts att ansöka hos kultur- och fritidskontoret om samma typ av broschyr
som kommunen producerade 2018 för Stavsnäs Promenader i Stavsnäs genom historia, natur och kultur”.
Texter bilder och kartor för samma broschyr för Djurö finns att hämta i lärarhandledningen ”Glimtar ur
Värmdös Historia”.
e) Byggnadsvårdskurs – i samarbete med Sv. Byggnadsvårdsföreningen – lusthuset på Kyrkudden
Beslöts att undersöka möjligheten att i Kulturarv Djurhamns regi och i samarbete med Sv. Byggnadsvårdsföreningen och församlingen genomföra ett Byggnadsvårdsläger på Kyrkudden för renovering av Kyrkuddens lusthus. Förslaget kommer från Lenore Weibull. August och Janurban åtog sig att arbeta vidare med
förslaget.
FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN
mobilsvar: 0730 22 30 44 - www.djurhamn.eu - info@djurhamn.eu - Facebook.com/KulturarvDjurhamn
org.nr: 802519-3924 bg: 631-5600 swish: 123 306 89 39

3 (3)

f) Båt- & marinloppis
Beslöts att arbeta vidare på möjligheten att genomföra en båt- och marinloppis under vår/sommar/höst 2019
med Carin som ansvarig.
g) Litteraturafton på Djurö Bibliotek
Gunn åtog sig att ansvara för ett medlems- och informationsmöte på Djurö bibliotek för genomgång av den
litteratur som finns om Djurhamns historia. Eventuellt kan mötet leda till en studiecirkel under 2019.
§ 6. Projektverksamhet och projektansökningar
August åtog sig att snarast utarbeta en översikt över de projekt som vi planerar och som diskuterats att ingå i
en övergripande ansökan om ”Tillväxt Djurhamn”. Så snart den är utarbetad tar Carin kontakt med
kommunens näringslivschef Sofia Brorsson för en diskussion om bidragsansökan till Tillväxtverket. De
projekt som ska ingå är:
- Marinmuseum Djurhamn
- Bygdegård Djurhamn
- Vandrarhem Djurhamn
- Projekt Djurhamnssvärdet
- Besöksbryggor och småbåtshamnar
- VR, live, och digitalprojektet
- Driftsprojekt med social ekonomi
§ 7. Information och medlemsrekrytering
Kommande möjlighet till medlemsrekrytering blir vid våra föreningsaktiviteter.
§ 8. Övriga frågor
• Annika har åtagit sig att hålla kontakt med Djurö bibliotek för möjligheten tillsamverkan bl a om
exponering av den litteratur som vi hänvisar till på vår hemsida. En möjlighet kan vara att på hemsidan
hänvisa till biblioteket.
• Karin Voltaire som tidigare varit arrendator av Vita Grindarna och arbetat på kommunens
näringslivsenhet och Visit Värmdö samt suttit i Vasakungarnas Djurhamns styrelse har gratulerat oss till
att vi har kommit i gång med Föreningen Kulturarv Djurhamn och att vi har fått Uwe med i vår styrelse.
§ 9. Tid för kommande styrelsemöten
- Styrelsemöte fredagen den 25/1 kl 16 i Föreningshuset
- Styrelsemöte fredagen den 15/2 kl 16 i Föreningshuset
- Styrelsemöte fredagen den 15/3 kl 16 i Föreningshuset
- Årsmöte lördagen den 6/4 kl 15, preliminärt i Djurö skolas matsal.
§ 10. Mötet avslutades

Janurban Modig
ordförande

August Boj
sekreterare

Maria Bergström
justerare
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