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Styrelseprotokoll	nr	8,	2021	
Söndag den 15 augusti 2021. 
Plats: Vita Grindarna – Djurö Havsbad 

Närvarande: 
August Boj AB 
Janurban Modigh JUM 
Gunn Johansson GJ 
Maria Bergström MB 
Pontus Brolin  PB 
Monica Bergquist MoB 

Förhinder: 
Kerstin Olesen KO 
Carin Mogerud  CM 

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

§ 2 Val av mötesfunktionärer 
Ordförande: till ordförande för dagen styrelsemöte valdes GJ  
Sekreterare: JUM 
Justerare: MB 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes som dagordning för dagens 
styrelsemöte. 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, mötessekreterare, en justerare) 
3. Godkännande av dagordning 
4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från den 20/6 
5. Ekonomi, Kerstin 

a. Aktuellt saldo och kommande kostnader  
b. Nya medlemmar och antal medlemmar 
c. Övrigt 

6. Hemsida och webb 
7. Rapport från genomförda aktiviteter 
8. Kommande program 
9. Projekt 

a. Djurhamnssvärdet 
b. KOGGEN – Bygd för Bygd 
c. Träningskampen 2021/Djurhamnsrodden 2022 
d. Trädgårdsgruppen 

10. Löpande verksamhet 
a. Destinationsutveckling 
b. Hembygdsarkiv Djurhamn 
c. Östersjögruppen Expedition Rädda Östersjön) 

11. Övriga frågor 
12. Kommande styrelsemöten 
13. Mötets avslutande  
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§ 4 Genomgång av tidigare styrelseprotokoll 
Anteckningar från styrelsemötet 20 juni 2021 godkändes och lades till handling-
arna. 

§ 5 Ekonomi och medlemmar 
Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport 
• På kontot finns 5 290: - 
• 24 medlemmar som betalat 100: - 

22 medlemmar som betalat 150: - 
• Plantbytardagen gav 50: - i överskott 
• Kerstin vill ha en egen adress ekonomi@djurhamn.eu eller om den redan finns 

veta hur hon skall använda den. 
• JUM har sponsrat hemsidan med 1 500: -. Orsaken är att vi uppgraderat vårt 

hemsidesprogram så att vi kan ha 5 st separata hemsidor. Av dessa kommer 
JUM att ta en varför han kan ta den kostnaden. 

• I samband med att JUM meddelade att han tagit denna kostnad så beslutades 
att alla kostnader som någon tar personligen (donation) skall protokollföras för 
att vi skall veta hur många donationer vi får. 

• Kommande kostnader: 
a. Gunn har ett utlägg för lunch under rodden 300: - (till drönar fotografen). 
b. Ta fram reklammaterial: A4 affisch samt A 6 flyer. 
c. Finansiering av ”bildbank” Kulturarv Stockholm 
d. Inköp av boken ”Skärgård och Örlog” (från vitterhetsakademin) 
e. August har sponsrat ca 2 500: - till textilierna för Tältet 
f. Gunn har också lagt ut 500:- för vimplar till Tältet 
g. August ligger också ut med 8 000: - kr för arkitekt och Koggen 

§ 6 Hemsida, FB och Paloma 
• Vi har nu tre hemsidor, Kulturarvdjurhamn.se (djurhamn.eu), Djurhamnsrodden.se 

samt destinationdjurhamn.se. (ej aktiverad än). 
• KUDJ hemsida kommer att ändras om en del då vi kommer att flytta ut Destinat-

ion Djurhamn till en egen hemsida för att den inte dialogen/sökandet skall bli så 
djup. 

• JUM webmaster för KUDJ hemsidor och PB för Djurhamnsrodden. 
• PB har lagt upp egen FB och Instagram för Djurhamnsrodden. 
• Paloma har just nu ett problem som JUM jobbar på att lösa. Det är en säkerhets-

lösning för Spam mejl som krånglar. 
• Vi behöver kontakta kommunen att de behöver exponera stigarna högre upp på 

sin hemsida. Idag är de svåra att hitta om man inte söker på fritext 

§ 7 Rapporter genomförda aktiviteter 
o Det var ett 30 tal personer som kom till Plantbytardagen lördagen den 31 juli. 

Intresset att prata växter var stort. Det blev inte så mycket med trädgårdsbesö-
ken. JUM hade ett besök. Föreslogs att vi till kommande år gör en karta där 
trädgårdarna markeras. Vidare behöver vi i god tid marknadsföra evenemanget 
bättre än i år. 
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§ 8 Kommande program 
• Baklucke loppisen, 16 oktober kl 11-14. JUM fixar affisch. Vi ska eftersträva 

samverkan med Djurö Båtsällskap. August håller kontakt med Gunnar Sten-
ström som tills vidare är deras kontaktperson med oss. 

• Ev. kommer Östersjödagarna genomföras med Expedition Rädda Östersjön 
och Värmdö Hamnar som arrangörer. Pontus är vår kontaktperson, han håller 
kontakt med Manne Mannesten angående vår eventuella medverkan. 

§ 9 Projektrapporter 
9.1 Djurhamnssvärdet  
o MoB har lagt ned ett stort arbete på kontaktpersoner från museer, svärdssmeder 

med flera. MoB kommer skriva en rapport om detta. 
o MoB ska ordna med ett möte med Historiska museet/Livrustkammaren som 

har visat intresse för en samverkan om kopiering av Djurhamnssvärdet. 

9.2 KOGGEN – Bygd för Bygd  
o August kommer utarbeta förslag till ett flygblad som vi ska trycka i 2.000 ex-

emplar och dela ut i vårt områdes brevlådor med syftet få stöd för att uppföra 
KOGGEN på Marknadsplatsen. 

o Så snart vi har sammanställt svaren kommer August att ta kontakt med tre pre-
sumtiva byggföretag för att få fram offerter på att montera ned, transportera 
och bygga upp KOGGEN. 

9.3 Träningskampen 
o Träningskampen avlöpte på bästa sätt med stort engagemang från deltagarna. 

Se FB och Instagram.  
o PB har tagit fram ett förslag till sponsorprogram inför Djurhamnsrodden 2022. 

9.4 Trädgårdsgruppen 
o Vi bordlägger aktiviteter fram till våren 2022. 

§ 10 Löpande verksamhet 
10.1 Destinationsutveckling  
o Vi behöver bilda en arbetsgrupp för Destinationsutveckling eftersom det krävs 

för att delta i Stockholms Läns Hembygdsförbunds turismprojekt. Företaget 
Johans Graffman AB står för konsultstöd. Medverkan i projektet är kostnads-
fritt. 

10.2. Hembygdsarkiv Djurhamn 
o Kostnaden för att driva arbetet ska identifieras och vi ska söka kulturbidrag för 

att täcka kostnaden. Det rör sig om ca 3.000 kr. 
o August och Janurban har haft ett möte med Britta Sandblom på Abborrkrokens 

vägförening. Tillsammans ska vi ta reda på bästa sättet att arkivera föreningsar-
kiv. 

§ 12 Övriga frågor 
• Vi behöver finna två personer som kan ersätta Hans och Daniel i styrelsen. 

Janurban åtog sig att kontakta valberedningen om detta.. 
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• Föreslogs att intressera Djurö Skola för en teckningstävling om hur såg det ut i 
Djurhamn på 1500-talet. JUM tar fram ett prospekt/idéskiss till nästa styrelse-
möte. 

§ 13 Tid för kommande styrelsemöten 
Följande söndagar kl 17 i Djurö Skola: 19/9, 17/10, 21/11 och 19/12. August åtog 
sig att boka Kulturhuset. 

§ 14 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 18.30 

   

Janurban Modigh  Gunn Johansson 
sekreterare  ordförande 

   

Maria Bergström 
justerare   

 

Telefon och kontaktlista 

Namn e-Post Telefon Portfölj 
August Boj august.boj@gmail.com 070-529 02 75 ordförande 
Janurban Modigh  ju.modigh@gmail.com 070-251 37 07 vice ordf., sekreterare, webb-

master 
Kerstin Olesen kerstin.olesen@telia.com 070-834 85 55 ekonomiansvarig 
Maria Bergström maria.b@bergstroms.org 070-725 38 88  
Monica Bergqvist monica.a.bergquist@telia.com 072-527 37 40  
Gunn Johansson gunnjohansson9@gmail.com 070-626 27 58  
Pontus Brolin pontus@brolin.se 070-555 56 06  
Carin Mogerud carin.mogerud@hotmail.com 072-975 54 00  

Kommande styrelsemöte 

Datum Tid Vad Var 

2021-09-19 17.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus 

2021-10-16 11-14 Bakluckeloppis Marknadsplatsen 

2021-10-17 17.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus 

2021-11-21 17.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus 

2021-12-19 17.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus 
 


