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Styrelseprotokoll	nr	1,	2021	
Söndag den 24 januari 2021 
Plats: Zoom 

Närvarande: 
August Boj AB 
Janurban Modigh JUM 
Gunn Johansson GJ 
Maria Bergström MB 
Carin Mogerud  CM 
Kerstin Olesen KO 
Pontus Brolin  PB 

Förhinder: 
Hans ”Hjallis” Hjalmarsson HJ 
Daniel Martinez DM 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande August Boj öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens 
möte. 

§ 2 Val av mötesfunktionärer 
Ordförande: till ordförande för dagen styrelsemöte valde AB då AB är föredra-
gande på flera frågor 
Sekreterare: JUM 
Justerare: Maria 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes som dagordning för dagens 
styrelsemöte. 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesfunktionärer 
3. Godkännande av dagordning 
4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från den 22/11 2020  
5. Ekonomiinformation 
6. Vårens program 
7. Hemsida och webb 
8. Projektrapporter 

• Fanor & Tält Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors, Gunn, Pontus och August 
• Djurhamnssvärdet Arbetsgrupp; Janurban, Gunn, Daniel och August 
• KOGGEN Arbetsgrupp: Maria, Carin, August, Janurban  
• Djurhamnsrodden Arbetsgrupp: Janurban, Pontus, Mats, August, Monica Bergquist och 

Carin M 
9. Löpande verksamhet 

• Destinationsutveckling Arbetsgrupp Carin & Cajsa 

o Hembygdsturism 
o Bygd från bygd 
o Pilotprojekt genom Visit Värmdö/August 
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• Hembygdsarkiv Djurhamn Arbetsgrupp: August, Janurban och Hans 

10. Övriga frågor 
- Ett renare Östersjön, Arbetsgrupp Carin och Micke  

11. Tid för kommande styrelsemöten  
12. Mötets avslutande 

§ 4  Genomgång av tidigare styrelseprotokoll. 
Anteckningar från styrelsemötet 22 november 2020 godkändes och lades till 
handlingarna.  

§ 5 Ekonomi och medlemmar 
Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport 

o 9 200 kr på kontot 

o Resultat 2020 ./. 5 5200 kr 
o 6 medlemmar har betalt 2021 
o Vi har ca 2 000 kr i medlemsavgifter att betala (Djurö kulturhus 700:-, 

Stockholms föreningsarkiv 100:-, Stockholms läns hembygdsförbund 
700:-, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 200:-- 

§ 6 Vårens program 
Lördagen den 20 februari kl 14. Digitalt föredrag med Gunnar Lind. JUM,  
August och Gunnar beslutar om vi kan spelar in föredraget och lägga upp det på 
YouTube som privat länk. Janurban kontaktar Alexandra för att klara ut de prak-
tiska detaljerna. 
Lördagen 20 mars kl 14. Information om Djurhamnsrodden. Digital sändning 
från Djurönästet kl 14. JUM håller kontakt med Alexandra Fellbom om de prak-
tiska detaljerna. 
Lördagen 17 april kl 11-14 Marin loppis på Marknadsplatsen, Högmalmsvägen 
mittemot Djurö Idrottshall. Byt köp och sälj! Fälttältet invigs kl 11. 

§ 7  Hemsida, FaceBook och Paloma (verktyg för nyhetsbrev) 
Hemsidans portaltext uppdateras inom kort. Ändringar av rubriken Turista i 
Djurhamn byts ut mot Destination Djurhamn, Projektet Odling Djurhamn byter 
namn till Trädgårdsgruppen och får egen rubrik. 

 § 8 Projektrapporter 

8.1 Fanor & Tält  
Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors, Gunn, Pontus och August. 
Allt material till tältet finns. Torsdagen den 25/2 inleds arbetet med att sy tält-
väggar av Bibbi Berg och Kerstin Rudefors. August ställer symaskin till förfo-
gande. Gunn kommer sy tältvimplar. Hela gruppen kommer samlas för att mon-
tera väggar och diskutera fortsatt utveckling av tältet. Invigning av tältet blir i 
samband med den Marina loppisen den 22 april kl 11. 
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8.2 Djurhamnssvärdet:  
Arbetsgrupp: August, Janurban, Gunn och Daniel 

o Arbetsgruppens kommande zoom-möte är söndagen den 28 februari kl 
16, då frågan om finansiering av Boken om svärdet kommer att tas upp. 
Carin föreslog kontakt med kommunen om möjlighet till förbeställning 
av viss upplaga. 

o JUM har med text och bilder från Gunn arbetat vidare med broschyren. 
Då broschyren är klar ska den dels bli tillgänglig på hemsidan, dels som 
PDF. Därutöver åtog sig JUM att trycka upp ca 50 ex till Marinloppisen 
den 17 april.  

8.3 KOGGEN bygdegård med samlingssal för ca 150 personer 
Arbetsgrupp: August, Maria, Carin, Janurban samt Claes Fellbom och Peter 
Bergman 

• I en skrivelse undertecknad av Djurö Byalag och Kulturarv Djurhamn 
som kommer att mailas till kommunens politiker beskrivs hur kommun-
mark på Djurö bör användas för kommande samhällsutveckling. I skrivel-
sen framgår hur Marknadsplatsen kan användas för Bygdegården Koggen 
och möjligheten till att överta Skärgårdskyrkan i Hemmesta, som ska tas 
ned för annan bebyggelse, nämns i skrivelsen. August föreslog att den del 
av skrivelsen som berör Koggen lyfts ur och kompletteras till ny skrivelse 
riktad till berörda förvaltningar. Förslaget vann gehör och August åtog sig 
att utarbeta ett förslag för godkännande av styrelsen. 
 

• Maria har kontaktat Ann Lindholm som är ekonom, för att höra om hon 
har möjlighet att ingå i arbetsgruppen. Förhoppningen är att Ann kan vara 
representant för Djurö Byalag. August kontaktar Peter Bergman och 
Claes Fellbom för att be dem verka för att de båda får vara representanter 
för Konst & Kultur Djurö Stavsnäs. 

 
• Den 19/1 deltog Maria, August och Janurban i ett zoommöte med Ulph 

Lundgren och Anna-Karin Nilsson från Bygdegårdarnas Riksförbund. De 
följer arbetsgruppens arbete med råd och synpunkter. Mötet resulterade i 
att Maria åtog sig att ta fram namn och kontaktperson till det företag som 
ska förvärva mark och byggnad från den församling som har sin verksam-
het i Skärgårdskyrkan. Då det är dags kommer vi undersöka möjlighet att 
överta byggnaden. August åtog sig att hålla kontakt med berörda förvalt-
ningar i kommunen och Ulph och Anna-Karin åtog sig att undersöka möj-
ligheten att söka bidrag från Boverket för ned- och uppmontering av en 
befintlig byggnad. Kommande möte med Bygdegårdarnas Riksförbund är 
tisdagen den 23 februari kl 14. 

 
8.4 Djurhamnsrodden 
Arbetsgrupp: JUM, Pontus, Mats Stjerngren, August, Monica Bergquist och  
Carin M.  

• Djurönäsets Hotell & Konferens går in som medarrangör och Kustbevak-
ningens Djuröstation, Sjöräddningsstationen Djurö och Djurö Byggvaror 
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med ett marint förflutet sedan 1940-talet har alla visat intresse till med-
verkan.  

• Den 10/11 fick vi avslag på vår ansökan om att disponera försvarets 10-
huggare som tävlingsbåtar. Av den anledningen är det nu viktigt att få 
med Stockholms Sjövärnskår och Stockholms Sjövärnsförening som me-
darrangörer. Är det möjligt kan behovet av tävlingsbåtar lösas. 

• Den 27 januari kl 17.00 har vi ett zoom-möte med Linnea Stake, Stock-
holms Sjövärnskår och Johan Stake som är styrelseledamot i Stockholms 
Sjövärnsförening som förvaltar Klockaruddsholmen intill Djurönäset. Ef-
ter det mötet är det dags för ett nytt möte med Djurönäset. 

• Ett event som är av stort intresse framöver är Svenska Flottans 500-årsju-
bileum den 7/6 2022. Försvarsmakten har bildat en arbetsgrupp för jubi-
leet. Värt att följa planerna för att se om det kan vara något för Djur-
hamnsrodden 2022. 

§ 9 Löpande verksamhet 
10.1 Destinationsutveckling  

Någon arbetsgrupp har ännu inte bildats. 
Carin tar upp besöksnäringsfrågor genom projektet Bygd för Bygd. August har 
dels haft kontakt med Mia Enander-Lanner om förslag till ett pilotprojekt för  
Visit Värmdö om pri- och posttours för kongressarrangörer, dels kontakt med 
Sveriges Hembygdsförbund och anmält intresse för att delta i projektet Hem-
bygdsturism. Janurban har inlett utveckling av hemsidans rubrik Destination 
Djurhamn med fakta för besökare. 
10.2 Hembygdsarkiv Djurhamn 

Arbetsgrupp: August, Janurban och ”Hjallis”(Hans) 
Janurban och August kommer att delta i ett zoommöte om rättigheter kring foto-
grafier som en inledning till samarbetet med Kollektivt kulturarv/kulturarv.stock-
holm.se. Erbjudandet för medlemmar att komma till Djurö kulturhus, fredagar 
10-12, avvaktar vi med p g a coronasmittan. Likaså väntar vi med att Hjallis hjäl-
per till måste tills coronapandemin avtar. August och Janurban kommer använda 
fredagsförmiddagar istället till att bl a scanna bilder som Lars Carpelan erbjudit 
sig att ta fram från boken Djurö i bilder under 100 år.   

§ 10 Övriga frågor 
• Beslöts att, som ett led i att verka för ett renare Östersjön, gå med i Brig-

gen Tre Kronors projekt ”Rädda Östersjön”. Det gör vi genom att vi teck-
nar oss för 100 aktier i projektet för totalt 760 kr. Inga andra kostnader 
tillkommer. Se vidare www.briggentrekronor.se 

• År 2021 är det 100 år sen det blev allmän rösträtt i Sverige och möjlighet 
för kvinnor att rösta. Om vi kan finna en koppling till vår kärnverksamhet 
kan det eventuellt leda till ett event under 2021. 

• Dags att planera in föreningsstämman. Det gör vi på nästa möte. 
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• Janurban och August åtog sig att diskutera och besluta om affisch och an-
nan marknadsföring för vårprogrammet. 

 

§ 11 Tid för kommande styrelsemöten 
Söndagen den 14 februari kl 14.45. 

§ 12 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl 16.18 

   

Janurban Modigh    August Boj. 

 sekreterare  ordförande 

   

Maria Bergström 
justerare 

  

 

 

Telefon och kontaktlista  

Namn e-Post Telefon Portfölj 
August Boj august.boj@gmail.com 070-529 02 75 ordförande 
Carin Mogerud  carin.mogerud@hotmail.com 072-975 54 00 vice ordförande 
Janurban Modigh  ju.modigh@gmail.com 070-251 37 07 sekreterare 
Kerstin Olesen kerstin.olesen@telia.com 070-834 85 55 ekonomiansv 
Pontus Brolin pontus@brolin.se 070-555 56 06  
Maria Bergström maria.b@bergstroms.org 070-725 38 88  
Hans Hjalmarsson hanshjalmarsso@sjosalaforlag.se 072-310 99 45  
Daniel Martinez danielmartinez@sjosalaforlag.se 072-719 99 45  
Gunn Johansson gj@hosgunn.se 070-626 27 58  

Kommande möten 
Datum Tid Vad Var 
2021-02-14 14,45 Styrelsemöte Styrelsen 
2021-02-28 16.00 Svärdet  Zoom 
2021-04-17 15,00 Föreningsstämma Zoom 

 


