Verksamhetsberättelse 2018
Hembygdsförening Kulturarv Djurhamn
Föreningen bildades hösten 2018 och har som ambition att utgöra ett komplement
till övriga lokala föreningars verksamhet och utgöra ett stöd för utvecklad
besöksnäring med utgångspunkt från vår lokala historia under Stormaktstiden.
Behovet har dessutom varit mycket stort av en förening som kan utgöra plattform
för mer omfattande projekt till gagn för besöksnäringen.
Föreningens ändamål är bl. a:
•
•
•
•
•

att arrangera hembygdsevenemang
att utveckla Djurhamn som besöksmål
att vårda, visa och nyttja Värmdös maritima kulturarv
att verka för ett renare Östersjöhav
att utveckla samverkan med Ålands och Estlands skärgårdar

Föreningens tre verksamhetsgrenar:
1. Programverksamhet (basverksamhet) föredrag, utflykter mm, - marin
inriktning
2. Projektverksamhet
3. Destinationsutveckling

Stämma
Föreningen bildades vid en uppstartsstämma den 16 september. Vid stämma
deltog 28 personer anammat interimsstyrelsen upprop.

Styrelse och övriga funktionärer
Vi uppstartsstämman valdes följande funktioner för föreningen;
Styreslse
Janurban Modigh
Maria Bergström
August Boj
Pontus Brolin
Gunn Johansson
Carin Mogerud
Uwe Meistner

ordförande
ledamot
ledamot och sekreterare
ledamot
ledamot och ekonomiansvarig
ledamot och viceordförande
ledamot

Förutom dessa valda av stämman har Annika Wideman varit adjungerad till
styrelsen med ansvar för kommunikation bl. a via hemsida och Facebook.
Revisorer
Gunnar Stenström
Erik Ollas
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Valberedning
Göran Dahlheim
Ann-Charlotte Modig, sammankallande
Maria Jesus Löfstrand
Styrelsen har under 2018 haft 6 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet ett 20-tal betalande privatpersoner och en
företagsmedlem.

Verksamhet
Föreningens första halvår har präglats mycket av att etablera föreningen genom
bl.a. att rigga hemsida och Facebook, införskaffa bankkonto, Swish och bg,
etablera arbetsrutiner för styrelsen samt knyta kontakter med andra lokala
föreningar och etablera samarbete med Värmdö kommuns Kultur- och
fritidskontor och Näringslivskontor.

Medlemskap
Föreningen har ansökt om och beviljats medlemskap i:
•
•
•
•

Stockholms Läns Hembygdsförbund
Bygdegårdarnas Riksförbund
Djurö kulturhus
Mötesplats Stavsnäs

Programverksamhet
Programverksamheten har haft en medlemsträff under 2018, ett möte i syfte att
informera om den nya föreningen i samband med Katarina Schoerner-Carrs
föredrag i Djurö Kyrka som arrangerats av Djurö Konst & Kultur. Därutöver har
förberedelser för 2019 års programverksamhet inletts.

Projekt
Vi har inventerat möjligheter för utveckling av Djurhamn som besöksmål genom
ett vandrarhem, en bygdegård, besöksbrygga för passagerartrafik och samråd med
Värmdö kommun och Statens Sjöhistoriska Museer har planer för ett utemuseum,
Marinmuseum Djurhamn inletts.

Destinationsutveckling
Föreningen har under hösten sonderat möjligheterna för samverkan med Värmdö
Kommun, Visit Värmdö, Visit Skärgården, Visit Stockholm, Stockholm
Archipelago.
En handlingsplan för destinationsutvecklingen har påbörjats.
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Vidare pågår undersökning av vilka olika medel som är möjliga att söka för en
tillväxt av besöksnäringen.
Översyn av de mål som kommunen, Sverige och EU har framöver har lokaliserats.
Föreningen har påbörjat en strategiplan för företag-, organisation-, förenings- och
annan verksamhetssamverkan.
Arbete pågår med att ser över ett samarbete med kommunerna Haninge och Nacka
gällande det maritima kulturarvet tillsammans med Värmdö Kommun.
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