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Styrelseprotokoll från styrelsemöte fredagen den 25 februari kl 16-18 
hos Janurban, Sollenkrokavägen 30 
 
Deltog 

• Janurban Modigh, ordförande 
• Carin Mogerud, vice ordförande 
• Annika Wideman, webb 
• Maria Bergström 

August Boj, Pontus Brolin, Gunn Johansson, ekonomiansvarig och Uwe Meistner hade 
meddelat förhinder. 
 
§ 1. Mötet öppnades 

Janurban hälsade välkommen och öppnade möte. 
 
§ 2. Val av sekreterare 

Maria valdes att skriva mötesprotokollet. 
 
§ 3. Godkännande av dagordning 

Den föreslagna och utskickade dagordningen godkändes. 
 
§ 4. Föregående protokoll/mötesanteckningar 

Protokollet från den 21 januari lades till handlingarna. 
 
§ 5. Ekonomi 

Inget fanns att rapportera. 
 
§ 6. Information 

• Hemsidan är på gång 
• FB – ett nytt inlägg gjordes nyligen om medlemsmötet den 21 mars och en bild på 
olika intressanta böcker, men fler inlägg behövs! 

• Infostrategi (Pontus) – inget att rapportera 
• Medlemsrekrytering – ett grunddokument behövs sannolikt och Janurban åtog sig att 
göra ett utkast 

 
§ 7. Programverksamhet 

• Flykten över Östersjön – inget att rapportera 
• Djurhamnssvärdet på Historiska museet – inget att rapportera 
• Båt- och marinloppis – beslöts att avvakta något ett eller två år, men vi ska ha det i 
tankarna för att driva det ihop med t ex varven på Djurö-Vindö 

• Byggnadsvårdsläger sommaren 2020 – på gång, bidrag kan sökas i höst till nästa 
sommar 

• Sommarvandringar med kommunantikvarie Lenore Weibull – Sjöhistoriska Stigen – på 
gång Carin har kontakt, August har ett projektplaneupplägg 

  



 

FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN 
mobilsvar: 0731-566 342  -  www.djurhamn.eu  -  info@djurhamn.eu  -  Facebook.com/KulturarvDjurhamn 

org.nr: 802519-3924  -  bg: 631-5600  -  swish: 123 306 89 39 

2  (3) 

 
§ 8. Projektverksamhet 

• Tillväxt Djurhamn med sex delprojekt – ”Diskussionsunderlag för ansökan om bidrag 
från Tillväxtverket” hade August gjort som kan användas på flera sätt, dock saknas en 
tillräckligt lättuppfattad vision som ”sätter Djurhamn på kartan” för allmänheten och 
som får beslutsfattare att säga ”ja”, Carin och Cajsa vidareutvecklar. Möte den 8 mars 
som Janurban, Carin, August, Pontus och Uwe deltar i 

• Djurhamnssvärdet – Bra upplägg efter en projektformsmall. Janurban arbetar vidare på 
det 

• Bygdegård Djurhamn – ett samrådsmöte med andra hålls i höst, August skriver utkast 
till projektplan, kontakt med t ex Byggtjänst bör tas om ungefärlig kostnad 

• Maritimmuseum Djurhamn 
¨ Bullens Delfin – ”Ansökan Skulptur Marknadsplats 2019-02-04” beslöts att skickas till 

kommunen, det är en första delen av många konstutsmyckningar 
• Vandrarhem – utkast till projektplan gör Carin, besök är inplanerat på t ex Möja och 
Svartsö vandrahem  

 
§ 9. Destinationsutveckling 

• Strategidokument – blir rätt omfattande inkl beräkningar, Carin och Cajsa Hedberg gör 
ett utkast.  

• Visit Värmdö – nästa vecka har Carin och förhoppningsvis även Pontus ett möte med 
Camilla Bring 

• Visit Skärgården – vi behöver vara med på flera ”visit” 
 

§ 10. Rapporter 
• 30/1 Möte om Rysshärjningarna på Hamn – Janurban informerade om att goda 
kontakter skapats och vidareutvecklats vid det mötet 

 
§ 11. Organisationer vi samverkar med 

• Stockholms länshembygdsförbund 
- 1/4 kl. 15-19 Hembygdsförbundets årsmöte i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, 
Stockholm – August valdes att representera Kulturarv Djurhamn (KUDJ) 
- Flera får deras mejl. Beslöts att August som sekreterare hanterar och vidarebefordrar 
deras mejl och post  

• Bygdegårdarna 
Även deras mejl kommer till flera. Beslöts att August som sekreterare hanterar och 
vidarebefordrar deras mejl och post  

• Skärgårdsmuseet 
Möte med Skärgårdsmuseets styrelse – är på gång, Gunn håller kontakt med dem 

• Föreningen Djurhamns Kulturhus 
Beslöts att Janurban och August representanter KUDJ i Kulturhusstyrelsen 

• Djurö Byalag/Djurö Konst & Kultur 
¨ KUDJ. Ett första gemensamt välbesökt möte hölls 21/1, då överenskoms om att 

information om och hantering av de tre kulturstigarna övergår till KUDJ, vilket 
Marlene Lilja och August verkställer, uppföljningsmöte är beslutat att hållas 
måndagen den 7/10 kl 16.30 i Kulturhuset  

¨ Upprustning av marknadsplatsen – skrivelsen ”Upprustning av marknadsplatsen” bör 
inte inbegripa skolan och därmed kan texten om bryggan utgår eftersom den frågan 
drivs av Djurö Byalag i samråd med skolan. August återkommer om det 
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• Mötesplats Stavsnäs 
¨ Mötesplats Stavsnäs har möte med medlemsföreningarna lördag 16 februari kl 12-16 

i matsalen i Värmdö Skärgårdsskola, enhet Djurö. KUDJ representeras av Janurban, 
Carin, Annika, Cajsa. Maria är anmäld från Byalaget. 

¨ KUDJ eget möte med Mötesplats Stavsnäs – Annika kommer att tala med ordförande 
om att vi nu är en medlemsförening och vill ha vår logga med på deras hemsida, om 
så behövs ordnar vi möte med dem längre fram 

 
§ 12. Genomgång av åtgärdslistan 

Listan gicks igenom och ändrades, ny version upprättas. Bl a har Annika fått till 
bokhyllan i biblioteket. Ny punkt är att få in fler Djurö-/Djurhamnspunkter på kommunens 
Naturkarta, Carin har det på gång 

 
§ 13. Kommande möte och viktiga datum 

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

 
§ 14. Styrelsemötets avslutning 

Mötet avslutades av ordföranden och de närvarande uttryckte sin uppskattning av kaffet 
och de goda kakorna 
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