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Styrelseprotokoll nr 7, 2021-06-20
Söndag den 20 juni kl 17
Plats: Zoom
Närvarande
August Boj
Janurban Modig
Gunn Johansson
Maria Bergström
Kerstin Olesen
Pontus Brolin
Carin Mogerud
Monica Bergquist

§1

AB
JUM
GJ
MB
KO
PB
CM
MoB

(till och med § 8)

Mötets öppnande

Ordförande Gunn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. August informerade inledningsvis om att Hans Hjalmarsson avsagt sig sitt styrelseuppdrag på grund av sviktande
krafter.

§2

Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande: till ordförande för dagens styrelsemöte valdes GJ
Sekreterare: JUM t om § 8, därefter AB
Justerare: MB

§3

Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

§4

Genomgång av tidigare styrelseprotokoll.

Anteckningar från styrelsemöte 16 maj 2021 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi och medlemmar

Ekonomirapport
•

Aktuellt saldo är 6 562 kr. Kommande kostnader 300 kr medlemsavgift till Visit
Värmdö, 625 kr hyra för konferensrum för Mannes föredrag. Byalaget tar kostnader
för Ivar Fors föredrag och konferensrummet.

•

Nu har vi 40 medlemmar 22 som betalar 100 kr och 18 som betalat 150 kr.

•

Maria ser över möjligheten att söka bidrag för Koggen från Jordbruksverket som alternativ till att söka bidrag från Boverket via Bygdegårdarnas Riksförbund. Jordbruksverket kräver 10% eget kapital, Boverket 20 %.
För att komma vidare med Koggenprojektet krävs att vi får fram situationsritning,
planritning och fasadritning. Först då detta finns kan vi söka bygglov, beräkna kostnader och presentera projektet för lokal förankring. Beslöts att avsätta 2.000 kr till
arkitektarvodet på totalt 10.000 kr (nedförhandlat från 30.000 kr). August lånar ut

•
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resterande 8.000 kr räntefritt till föreningen i hopp om att få tillbaks beloppet genom
bidrag som vi ansöker om. August är medveten om risken att inte få igen beloppet
om bidragsansökan avslås.

§6

Vårens och sommarens program

•

Den 14/5 genomfördes Ivar Fors webbföredrag om församlingens kyrkogårdar i direktsändning från Djurönäset i god ordning. Samarbete med Djurö Byalag.

•

Den 25/5 genomförs på samma sätt Anders ”Manne” Mannestens webbföredrag om
Expedition Rädda Östersjön. Även det i samarbete med Djurö Byalag.

§7

Hemsida, FB och Paloma

Janurban fortsätter utvecklingen av hemsidan. Ivar Fors föredrag och dokumentation är
upplagt och Konst & Kulturs broschyr om Sjöhistoriska Stigen är inlagd. Utskicksprogrammet Paloma har krånglat. Vår Facebook är inte så aktiv.

§8

KOGGEN projektet

8.1 Ansökan om arrende
Vi har skickat in en ansökan om arrende av Marknadsplatsen till kommunen.
8.2 Överenskommelse med byggföretaget Valene Produktion AB, Jonas Mitsem
En muntlig överenskommelse om att ta över byggnaden Skärgårdskyrkan med de två
bodarna är klar. Den ska bekräftas genom en skrivelse.
8.3 Offerter på ned och uppmontering
Så snart vi har Koggen-ritningar klara kommer offerter att infordras.
8.4 Möte med Eric Edung, Coompanion Stockholm
Två möten har genomförts, den 11/5 och den 11/6 kl 9-10. Nästa möte är planerat till
10/8 kl 9.00 genom zoom. Erik kallar.

§9

RODDEN projektet

9.1 Träningskamp 2021 Djurhamnsrodd 2022
Pontus gav en bakgrund och argument för att genomföra ett mindre event i år som en
uppstart på ett större event kommande år, då Svenska Flottan firar 500-års jubileum.
9.2 Egen hemsida
Pontus samarbetar med Janurban om en egen hemsida för RODDEN som ger all information och där man kan anmäla lag
9.3 Träningskampen 14/8
Planen är att genomföra kampen i samarbete med Sjövärnskåren Stockholm vid Vita
Grindarna.

§ 10 SVÄRDET projektet
•

Monica informerade om kontakt med Lasse Hedman på Historiska Museet som har
visat intresse om en samverkan för att få fram kopior av svärdet. Hans medarbetare
Annika Erving, chef för samling & forskning är vår kontaktperson. Samarbetet bygger på att vi anlitar företag som de godkänner och att vi kan stå för del av finansieringen.
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Monica har även kontakt med Linus Olsson på 3D Verkstan som tror det är möjligt
att få fram en plastkopia under 6.000 kr med en leveranstid på 2 veckor. Efterbehandling genom målning till rätt färg krävs.

§ 11 Djurhamns bygdearkiv
August och Janurban planerar ett möte med Abborrkrokens samfällighet om eventuell
samverkan om arkivfrågor. I övrigt planerar vi att komma igång med arkivprojektet under
september/oktober.

§ 12 Destinationsutveckling
•
•
•

•

Janurban arbetar vidare med destinationsutvecklings delen på vår hemsida.
Vi maj skickade vi en ansökan om medlemskap i Visit Värmdö som ännu inte besvarat ansökan.
Vår beviljade ansökan om medverkan i projektet Hembygdsturism kommer innebära
att vi behöver bilda en arbetsgrupp för destinationsutveckling under slutet av sommaren eller i början av hösten. Ett önskemål är att vi får träffa Johan Graffman under
sommaren inför vårt engagemang.
Gunn informerade om samarbetet med Värmdö kommuns angående projektet där
kommunen erbjuder ungdomar en veckas arbete för att ta fram videofilmer som ska
locka andra ungdomar att ta sig ut i naturen och upptäcka sevärdheter. Gunn, Pontus
och August kommer guida ungdomarna vid Sjöhistoriska Stigen några timmar den
30/6.

§ 13 Kommande program
13.1 Tält fanor och skådespel
Fälttältet är klart och kommer att invigas vid Vita Grindarna den 3/7. Därmed
avslutas användningen av Föreningshuset, och arbetsgruppen läggs ned.
11.3 Djurhamns trädgårdsgrupp
Plantbytardag utanför Djurö Kulturhus är planerad till 31/7, 11-14.
11.4 Kulturarv Stockholm/Kollektivt Kulturarv/ Stockholms Länsarkiv
Projektet är vilande.

§ 14 Tid för kommande styrelsemöten
Följande söndagar kl 17.00, preliminärt via zoom: 15/8, 19/9, 17/10, 21/11 och den 19/12.

§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutades kl 19.30

August Boj
Vid pennan

Maria Bergström
Justerare
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Gunn Johansson
Mötesordförande
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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

ekonomiansvarig

Monica Bergqvist

monica.a.bergquist@telia.com

072-527 37 40

Maria Bergström

maria.b@bergstroms.org

070-725 38 88

Pontus Brolin

pontus@brolin.se

070-555 56 06

Gunn Johansson

gunnjohansson9@gmail.com

070-626 27 58

Kommande datum
Datum

Tid

Vad

Var

2021-07-31

11.00

Plantbytardag

Utanför Djurö Kulturhus

2021-08-15

17.00

Styrelsemöte

Meddelas i kallelse

2021-09-19

17.00

Styrelsemöte

Meddelas i kallelse

2021-10-17

17.00

Styrelsemöte

Meddelas i kallelse

2021-11-21

17.00

Styrelsemöte

Meddelas i kallelse

2021-12-19

17.00

Styrelsemöte

Meddelas i kallelse
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