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Styrelseprotokoll från styrelse fredagen den 25 januari i Föreningshuset 
 
Deltog:  

• Janurban Modigh, ordförande 
• Carin Mogerud, vice ordförande 
• Gunn Johansson, ekonomiansvarig 
• Annika Wideman, webb 
• August Boj, sekreterare 
• Maria Bergström 
• Pontus Brolin 

Uwe Meistner hade meddelat förhinder. 
 

§ 1. Formalia / Administration 
Janurban valdes till mötesordförande, August till sekreterare och Maria valdes att justera anteckningar från 
mötet. 

 
§ 2. Medlemmar och ekonomi 

a) Aktuellt banksaldo 12.154, skulder 1.900 
b) Enskilda medlemmar 34, 1 företagsmedlem. 

 
§ 3. Anteckningar från styrelsemöte den 11/12 2018 

Anteckningarna lades till handlingarna. 
 
§ 4. Genomgång av åtgärdslista 

Åtgärdslistan uppdaterades. 
 
§ 5. Hemsida, FB, medlemsinformation och rekrytering 

a) Hemsidan är uppdaterad 
b) Annika efterlyser fler bilder/händelser för FB, uppgift för Janurban och Pontus 
c) Så snart datum för årets första medlemsmöte är fastställt läggs det ut på Hemsida och FB 
d) Medlemsrekrytering görs via Hemsidans portal.  

 
§ 6. Mötesrapporter samt förslag till kommande externa möten 

a) 14/1 Föreningspresentation vid S-Värmdö-möte om kulturpolitiskt program. August och Janurban hjälptes 
åt med PP-presentationen som sedan utgjorde stomme vid mötet. Genom presentationen nådde vi ut 
med föreningsinformation till Kultur- och fritidsnämndens sex s-representanter. 

 
b) 21/1 Samrådsmöte med Djurö Byalag och Konst & Kultur. En omarbetad PP-presentation var stomme för 

mötet. Konst & Kultur var avvaktande. Mötet resulterade i: 
- Stöd från Byalaget 
- Uppföljningsmöte 14/10. Vi kallar. 
- Uppdrag till  August och Marléne Lilja att skriva förslag om hur Kulturarv Djurhamn kan ta över ansvaret 

för Sjöhistorisk Stigen från Konst & Kultur. 
 
c) 30/1 Möte om Rysshärjningarna på Kulturarvsmuseet Hamn i Fisksätra/Nacka. Två representanter från 

närområdets hembygdsföreningar är inbjudna. Janurban och August åtog sig att delta. 
 
d) 16/2 Möte med Mötesplats Stavsnäs föreningsrepresentanter. Pontus och Carin deltar. Därutöver bokar 

Carin ett enskilt möte mellan vår styrelse och Anneli Elofson och Per Lejoneke för diskussion om hur vår 
förening kan delta effektivt och nyttja samverkansmöjligheter. 
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e) Februarimöte med näringslivschef Sofia Brorsson och kulturchef Fredrik Nornwall. Carin kontaktar dem 
för presentation av projektet Tillväxt Djurhamn som August tar fram ett underlag för. 

 
f) Pontus åtog sig att kontakta LO Landin på Dalarö Turistbyrå och förhöra sig om möjligheten till ett möte i 

Dalarö den 16/4. 
 
g) Gunn åtog sig att ordna ett samrådsmöte med Skärgårdsmuseet i Stavsnäs. 

 
§ 7. Programverksamhet 

a) Gunn har tillsammans med Annika kontakt med Maria Melchert på Djurö Bibliotek om ett medlemsmöte 
där litteratur om Djurhamns tidiga historia kommer presenteras och diskuteras. 

 
b) Maria har lyft fram skriften ”Stavsnäs-Djurö-Vindöbygden – Historiskt intressanta sevärdheter” som är 

resultatet av en studiecirkel från 2006 med Skärgårdsmuseet och Studieförbundet Vuxenskolan. Ett 
förslag är att skriften uppdateras genom en ny studiecirkel hösten 2019. Britt-Marie Olsson från Strömma 
Hembygdsmuseum var en av initiativtagarna och hon är intresserad av en uppföljning. 

 
c) Tidigare förslag som kommer att följas upp framöver: 

- Flykten över Östersjön 
- Djurhamnssvärdet på Historiska museet 
- Båt och marinloppis 
- Byggnadsvårdsläger sommaren 2020 
- Sommarvandringar med kommunantikvarie Lenore Weibull – Sjöhistoriska Stigen. 

 
§ 8. Projektverksamhet  

a) August kommer utarbeta en presentation för projektet Tillväxt Djurhamn och Janurban ska utarbeta en 
projektplan för projektet om Djurhamnssvärdet. I övrigt inriktas kommande arbete på ”Bygdegård 
Djurhamn” och ”Marinmuseum Djurhamn”. Carin har föreslagit att vi istället ska använda namnet 
Maritimmuseum Djurhamn. 

 
b) Carin åtog sig att kontakta Lenore Weibull för att få veta om hon har haft kontakt med  Länsstyrelsen om 

bidrag för vårt arbete med ”Marinmuseum Djurhamn”. 
 
§ 9. Destinationsutveckling 

Carin, Pontus och Uwe arbetar på att ta fram en strategi för hur vi ska kunna arbeta med destinationsutveck-
ling i samarbete med Visit Värmdö, Visit Skärgården med flera aktörer. 

 
§ 10. Kommande års- och styrelsemöten 

- Styrelsemöte fredagen den 15/2 kl 16 i Djurö Kulturhus 
- Styrelsemöte fredagen den 15/3 kl 16 i Djurö Kulturhus 
- Årsmöte lördagen den 6/4 kl 15 i Djurö Kulturhus  
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