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Styrelseprotokoll	nr	9,	2021	
Söndag den 19 september 2021 
Plats: Djurö Kulturhus 

Närvarande 

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

Förhinder 

Monica Bergqvist MoB 

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

§ 2 Val av mötesfunktionärer 
Ordförande: till ordförande för dagen styrelsemöte valde 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 15/8 
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. Projektrapporter 

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

10. Löpande verksamhet 
a. Destinationsutveckling 
b. Samverkan med Konst & Kultur 
c. Hembygdsarkiv Djurhamn 
d. Östersjögruppen Expedition Rädda Östersjön) 
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11. Övriga frågor 

a. Kulturhusföreningen – uthyrning av lokalen 
b. Ersätt hans 
c. Info mtrl inför backlucke loppisen 

12. Kommande styrelsemöten 
13. Mötets avslutande  

§ 4 Genomgång av tidigare styrelseprotokoll. 
Anteckningar från styrelsemötet 15 augusti 2021 godkändes och lades till hand-
lingarna. 

§ 5 Ekonomi och medlemmar 
Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport 
• På kontot finns 500: - vi har alltså ont om likvida medel 
• 25 medlemmar som betalat 100: - 

22 medlemmar som betalat 150: - 
• Vi behöver flera medlemmar. Vi måste ändra på ansökan på hemsidan så att 

inbetalningen också sker. JUM tittar på en lösning 
• Maria har sponsrat tryck med 1.250 kr för ytterligare 1 000 KOGGEN-flyers 
Kommande kostnader från årsskiftet är ca 3.500 kr, bland annat ett antal med-
lemsavgifter. Vi behöver snarast söka kulturbidrag för att stärka kassan. 

§ 6 Hemsida, FB och Paloma 
• JUM har nu byggt om Djurö Kulturhus hemsida vilket varit mycket uppskattat 

av övriga medlemsföreningar. 
• PB och JUM skall skapa en egen hemsida för destinationdjurhamn.se 
• Vi ser över Paloma för utskick så det går att skicka SMS och lägga upp en sär-

skild grupp för de som svarat att de stödjer projektet KOGGEN. 

§ 7 Rapporter genomförda aktiviteter 
• Östersjödagarna den 10-12/9 genomfördes trots att vädret inte var det bästa. 

En synpunkt var att det var för långa öppettider. Tankar finns att förlägga mö-
tet till våren nästa år. Manne Mannesten, Expedition Rädda Östersjön, kom-
mer kalla till ett möte för att göra en utvärdering och inleda planering för Ös-
tersjödagarna 2022. PB är vår representant. 

§ 8 Kommande program 
• Bakluckeloppisen den 16 oktober kl 11-14.  

Beslut: att vi flyttar fram evenemanget till våren. JUM åtog sig att kontakta 
Mikael Mogerud på Vita Grindarna och ordföranden Thomas Sundblom och 
Gunnar Stenström i Djurö Båtsällskap för att informera om vårt beslut.  

• Granndialog om Bygdegården KOGGEN i Djurö Kulturhus den 10/10 kl 16-
17 i Djurö Kulturhus. MB bjuder in. PB bokar lokal. Så många som möjligt 
deltar från styrelsen. 

• Öppet Informationsmöte om Bygdegården KOGGEN den 21/11 kl 15. Samt-
liga som meddelat att de stödjer projektet KOGGEN. JUM sköter inbjudan ut-
ifrån ABs listor. AB bokar Djurö Skolas matsal. 
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§ 9 Projektrapporter 
9.1 Djurhamnssvärdet, Monica är sammankallande  
• Efter flera kontakter har Monica nu fått den glädjande nyheten från Historiska 

museet att museet kommer att stå för alla kostnader för att skanna Djurhamns-
svärdet i 3D. Vi kommer att få en ”sticka” med kopian som vi sedan kan 
nyttja fritt.  

• Monica har skrivit en rapport om kontakter som hon har haft kring svärdet 
som svärdsgruppen får ta del av. 

9.2 KOGGEN 
• Totalt kommer 3.000 flygblad om KOGGEN delas ut. 
• AB sammanställer alla svar som vi fått på SMS och e-post med personer som 

stödjer projektet KOGGEN. De som svarat blir en ny grupp för oss att hålla 
kontakt med för löpande kontakt om KOGGEN. 

• Granndialogmötet den 10/10 kl 16-17 är föranlett av att flera grannar till 
Marknadsplatsen känner oro över förlorad utsikt. Det är viktigt för oss att ge 
så mycket korrekt information som möjligt och motverka desinformation.  

Öppet möte om KOGGEN den 21 november bokas av AB Djurö Skolas matsal. 
9.3 Djurhamnsrodden PB är sammankallande 
• PB tar redan nu kontakt med Djurönäset för att kunna fastställa datum för 

Rodden 2022. Parallellt bearbetar PB presumtiva sponsorer för att få fram 
sponsoröverenskommelser.  

9.5 Trädgårdsgruppen 
• Gruppen är vilande till våren 2022. 

§ 10 Löpande verksamhet 
10.1 Destinationsutveckling  
a) AB är invald i Stockholms läns hembygdsförbunds styrelse. Den styrelsen har 

beslutat att starta projektet ”Kulturarvet som besöksmål” som AB är samman-
kallande i. Det finns pengar avsatta för arbetet som ska användas för konsult-
arvode till Johan Graffman AB. Johan Graffman ABs krav för att starta pro-
jektet är att minst åtta av länets hembygdsföreningar anmäler sitt intresse av 
att delta. I dag är sex anmälda. AB har kontaktat Skärgårdmuseet i Stavsnäs 
för att få dem att gå med. Riktlinjer för projektarbetet ska formuleras av AB. 
Vår förenings arbete med destinationsutveckling kan följa dessa riktlinjer och 
söka bidrag för olika instanser vi lokalt beslutar om. Till förbundets arbets-
grupp har Aime Yodkaew knutits som sekreterare. Aime som bor i Gustavs-
berg går sitt andra år på en 2-årig turismutbildning. Aime är ombedd att även 
ingå i vår lokala destinationsutvecklingsgrupp.  

b) Johan Graffman AB har under lång tid arbetat framgångsrikt med turismut-
veckling för kommuner och regioner. Johan kommer till Djurö den 29/9 kl 
15.30 för att träffa vår lokala arbetsgrupp sätta sig in i vårt områdes sevärd-
heter och förutsättningar. PB är mötesvärd och planerar mötet. 

c) Bygd för bygd. Avvaktar just nu resultaten av enkäten (650 har svarat).  När 
enkäterna är klara så skall det bli en workshop som nästa steg. 

d) Pilotprojektet”pri- and posttours” är förslag till ett långsiktigt skärgårdspro-
jekt i samverkan med kongressarrangörer som kräver medverkan med Visit 
Värmdö och EU-bidrag. Det kan bli aktuellt först 2023/24. 
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e) Sjöhistoriska stigen. Vi har fått ett avvisande svar från Konst och Kultur 
Djurö Stavsnäs om samverkan. Föreslogs att vi i stället går vidare och kontak-
tar de tre markägarna och presenterar vårt förslag till utveckling. Förslaget bi-
fölls. AB skriver en text om bakgrunden till stigarna och vårt förslag till ut-
veckling. 

10.2. Hembygdsarkiv Djurhamn 
• Arbetet är vilande till 2022. 
10.3 Östersjögruppen Expedition Rädda Östersjön 
• PB är vår kontakt med Manne Mannerström i detta arbete. Ett planeringsmöte 

inför 2022 kommer genomföras under oktober i år. 

§ 11 Övriga frågor 
a) AB och JUM som vår förenings representanter i (paraply-) Föreningen Djurö 

Kulturhus har fått styrelseuppdrag att se över regler för uthyrning av huset för 
att åstadkomma en bättre ekonomi för Kulturhusföreningen. 

b) Beslöts att bjuda in valberedningen till kommande möte för att diskutera fyll-
nadsval med anledning av att Daniel och Hans har lämnat styrelsen. 

c) Beslöts att uppdatera informationsfoldern om vår förening. GJ och AB åtog 
sig att se över texten skicka ett uppdaterat förslag till MB och JUM. 

§ 12 Tid för kommande styrelsemöten 
• Kl 17 söndagarna den 17/10, 21/11och den 19/12 

§ 13 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 19.38 

   

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  
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Kommande möten 

Datum Tid Vad Var 

2021-09-29 15.30 Möte med Johan Graufman Djurö Nästet 

2021-10-01 14–15 Grannarna till Koggen Djurö Kulturhus 

2021-10-16 11–14 Bakluckeloppis inställt 

2021-10-17 16.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus 

2021-11-21 14.00 Supportermöte Koggen Djurö Skolas matsal 

2021-11-21 16.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus 

2021-12-19 16.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus 
 


