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Styrelseprotokoll	nr	10,	2021	
Söndag den 17 oktober 2021. 
Plats: Djurö Kulturhus och Zoom 

Närvarande: 
August Boj  AB 
Janurban Modigh               JUM - Zoom 
Maria Bergström MB 
Carin Mogerud  CM 
Monica Bergquist             MoB 

Förhinder: 
Pontus Brolin  PB  
Gunn Johansson GJ 
Kerstin Olesen KO 

§ 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 CM  
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 
8. Kommande program 
9. Årets fem genomförda program/aktiviteter 
10. Projekt 

a. Djurhamnssvärdet 
b. KOGGEN – Bygd för Bygd 
c. Djurhamnsrodden 2022 
d. Kulturarvet som besöksmål 

11. Löpande verksamhet 
a. Destinationsutveckling 

1. Bygd för byggd 
2. Pilotprojekt via Visit Värmdö 
3. Tillväxt Djurhamn 
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4. Marinmuseum Djurhamn  
b. Hembygdsarkiv Djurhamn 
c. Östersjögruppen Expedition Rädda Östersjön) 

12. Övriga frågor 
13. Kommande styrelsemöten 
14. Mötets avslutande  

§ 4  Genomgång av tidigare styrelseprotokoll. 
Anteckningar från styrelsemötet 19 september 2021 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 5 Ekonomi och medlemmar 
Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport. Mycket utgifter och lite intäkter är 
en sammanfattning. 

• 25 medlemmar á 100 kr = 2 500 kr,  

• 22 medlemmar á 150 kr = 3 300 kr  

• Totalt 47 medlemmar och totalt i medlemsintäkter 5 800 kr tom 2021-10-15. 
Kommande medlems- och andra avgifter som ska betalas i början av 2022: 
o Bygdegårdarnas Riksförbund 1 000: - 
o Djurö Kulturhus 700: - 
o Stockholms Läns Hembygdsförbund 1 200: - 
o Stockholms Läns Bygdegårdsdistrikt 200: - 
o Föreningsarkiven 100: - 
o Bankkostnad 600: - 
Totalt 3 800: - 

• På kontot finns i dagsläget 508 kr 

• Gunn har skänkt 1 700 kr för inköp av 15 ex av boken Skärgård och Örlog 
(1.696 kr) 

Påpekades att det nu är viktigt att rekrytera fler medlemmar och verka för att be-
hålla de nuvarande. De som svarat att de vill stödja projektet KOGGEN och de 
som bjuds in till informationsmötet bör få möjlighet att bli medlemmar. Den med-
lemsavgift som betalas in under senare delen av året gäller även för 2022. 

§ 6 Hemsida, FB och Paloma 
JUM arbetar vidare med att förbättra hemsidan bl. a. genom att utveckla Desti-
nation Djurhamn. Facebook nyttjas i mycket liten utsträckning. JUM kommer 
prioritera arbetet med att få utskicksfunktionen Paloma att fungera. JUM kollar 
upp om det är möjligt att koppla Google Analytics till hemsidan. Den funktionen 
ger möjlighet till att se hur vår hemsida används av besökare. 

§ 7 Rapporter  
• Stockholms läns hembygdsförbund (SLH) har inlett projektet ”Kulturarvet 

som besöksmål” där vår förening tillsammans med ytterligare sju föreningar i 
länet ges konsultstöd för att utarbeta ”besökspaket”. Ca 200.000 kr har SLH 
avsatt för projektet. 
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• Svenska Flottans 500-årsjubileum kulminerar på nationaldagen den 6/6. Mari-
nen kommer att genomföra aktiviteter i drygt tio svenska städer samt ett i Lyd-
beck. Stockholmsprogrammet genomförs 3–7 juli. Monica har ordnat ett möte 
den 10/11 med Johan Melin, projektledare för jubileet. Utöver Monica kom-
mer Mats Stjerngren, August och eventuellt även Linnea Stake att delta. Syftet 
med mötet är att Djurhamnsrodden ska bli en del av det officiella programmet. 

• Den 11/10 hade Värmdö kommuns hembygdsföreningar sitt traditionella sam-
rådsmöte som genomförs en gång per år. Vid det mötet kommer vi överens om 
vad som ska tas upp vid det årliga mötet som Värmdö kommun bjuder in hem-
bygdsföreningarna till, i år den 21/1. Det bestämdes att vår förening ska ta upp 
arkivfrågor och projektet Kulturarvet som besöksmål.  

• Som representant för Stockholms läns hembygdsförbund har AB varit med på 
ett möte angående möjligheten att söka EU-bidrag för så kallade Leader-pro-
jekt genom Landsbygdsprogrammet. För den kommande 7-årsperioden finns 
det dubbelt så mycket pengar att söka jämfört med den gångna 7-årsperioden. 
Det som är viktigt är att vår förening gör en långsiktig plan och håller reda på 
när man har utlysning för teman som passar våra behov. Susanne Ortmanns 
med kontor i Norrtälje administrerar Leader Stockholmsbygd genom Jord-
bruksverket. 

§ 8 Kommande program  
• JUM kontaktar Djurö Båtsällskap för att snarast få fram ett datum för den ma-

rina bakluckeloppisen som ska genomföras på Marknadsplatsen under våren. 

• Beslöts att tillsammans med Djurö Bibliotek genomföra ett författarsamtal 
med författaren Emma Hamberg den 9/2 kl 18.  

• Östersjödagarna i Stavsnäs som arrangeras av Expedition Rädda Östersjön och 
Värmdö Hamnar och där vi ska delta genomförs den 14-15/5. 

• Flottans 500-år jubileum genomförs inne i Stockholm den 3-7 juli. Vi upp-
märksammar jubileet genom Djurhamnsrodden som inte är fastställt i tid. 

• Beslöts att delta i 60-årsjubileum av Djuröbron som kommer att samordnas av 
Mötesplats Stavsnäs.  

• Plantbytardag kommer genomföras någon gång under maj-juni. 

§ 9 Årets fem genomförda program/aktivitet 
• 20/2 webbföredrag från Djurönäset med författaren Gunnar Lind ”Rysshärj-

ningarna på Skepparön, Djurö och Vindö”. 

• 14/5 webbföredrag med kyrkogårdsinspektör Ivar Fors om Djurö, Möja och 
Nämdö församlings kyrkogårdar. 

• 25/5 webbföredrag från Djurönäset med Anders ”Manne” Mannesten om Ex-
pedition Rädda Östersjön. 

• 30/6  Fem av Värmdö kommuns sommaranställda skolungdomar som hade i 
uppdrag att göra film om fritid i Värmdö introducerades under ett dagsbesök 
till Sjöhistoriska Stigen. 



 Protokoll Sida 4 (6) 
Janurban Modigh  2021-10-17 Protokoll nr 10 2021 

KUDJ protokoll 10 2021-10-17.docx 

• 3/7 Invigning av Djurhamns fälttält på Vita Grindarna i samarbete med Ö-tea-
tern. 

• 31/7 plantbytardag utanför Djurö Kulturhus. 

 

§ 10 Projekt 

10.1 Djurhamnssvärdet  
o Historiska museet, som tidigare visat intresse av att tillsammans med oss 

åstadkomma en 3D-scannad kopia av Djurhamnssvärdet, har nu meddelat 
att de kommer att scanna svärdet i egen regi och gratis erbjuda oss en ko-
pia på ett dataminne. En första scanning är genomförd med mindre bra re-
sultat. En ny scanning ska genomföras och planen är att vi ska få en kopia 
före årsskiftet. Att printa ut svärdet tredimensionellt kommer, beroende på 
material, kosta ca 6.000 kr, vilket vi ska söka medel för. 

10.2 KOGGEN – Bygd för Bygd  
o Efter att vi tryckt upp ca 3.000 ex av flygbladet som informerar om att vi 

söker stöd för projektet KOGGEN och stoppat det i brevlådorna på Skep-
parön, Djurö, Vindö, Barnvik och Stavsnäs har drygt 160 personer genom 
mail eller sms meddelat att dom stödjer projektet. Den 10/10 genomför-
des ett fysiskt möte (Granndialog) med grannarna kring Marknadsplatsen 
där Koggen enligt planerna ska placeras. Drygt 25 personer deltog. Ingen 
var negativ till en Bygdegård men alla oroades över mer trafik, problem 
med parkering sam allt oljud som det kan medföra.  

o Den 21/11 genomförs ett fysiskt möte i Djurö skolas matsal dit alla som 
uttalat stöd för KOGGEN kommer bjudas in. Vi kommer även sätta upp 
affischer på lokala anslagstavlor för att välkomna intresserade. Vi ska 
tydligare föra ut vad KOGGEN ska användas för. 

10.3 Djurhamnsrodden 
o Inget att rapportera för tillfället. Pontus inriktar sig på att få fram datum 

för genomförandet.   

10.4 Kulturarvet som besöksmål 
o De fyra webbseminarium som utgör basen för projektarbetet är fastställda 

till kl 16-18 den 24/11, 8/12, 12/1 och 21/1. Fyra uppföljningsmöten kom-
mer även att genomföras samma tid. Samtliga möten ska genomföras fy-
siskt från Kulturhuset och via zoom. August bokar möteslokaler.  

§ 11 Löpande verksamhet 
11.1 Destinationsutveckling  

o Följande fyra projektförslag är vilande och kommer tas upp som en del av 
projektet Kulturarvet som besöksmål eller separat då tiden är mogen:  
a)	Bygd	för	Bygd,		
b)	Pilotprojekt	genom	Visit	Värmdö	(utbud	för	incoming-byråer)		
c)	Tillväxt	Djurhamn	(Vandrarhem,	besöksbryggor	&	småbåtshamn,	
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utveckling	av	Sjöhistoriska	stigen)		
d)	Marinmuseum	Djurhamn	(Visitors	Center	i	Koggen) 

 

 
11.2 Hembygdsarkiv Djurhamn 

o Vi följer teknikutvecklingen och på regional nivå där det planeras att utö-
ver bilder med texter även ska omfatta ljudfiler och filmer/videos.   

11.3 Östersjögruppen Expedition Rädda Östersjön 
o Vår förening har gått med i Expedition Rädda Östersjön genom att teckna 

oss för 250 aktier till en teckningskurs på 3.04 kr, totalt 750 kr. Expedit-
ion Baltic Sea AB har nu meddelat att vi snarast ska skicka in en Teck-
ningslista för dessa aktier. August åtog sig att ombesörja det.  

§ 12 Övriga frågor 
• Beslöts att bilda en arbetsgrupp som planerar informationsmötet om KOGGEN 

den 21/11. Carin, Maria, Janurban och August anmälde sig till gruppen. Maria 
åtog sig att kalla gruppen till ett möte. 

• JUM åtog sig att uppdatera och printa ut foldrar om vår förening och Djur-
hamnssvärdet till den 21/11. 

• August har haft ett möte med Bengt Fridmark och Helena Bruun Nystedt om 
att skriva ett manus till ett bygdespel om Djurhamnssvärdet. Bygdespelet ska 
kunna uppföras vid de tillfällen Djurhamnstältet används. 

• JUM åtog sig att tala med valberedningen om möjligheten till att nominera 
Marie Berntfors som arbetar som församlingsadministratör, Ann Lindholm och 
Mats Stjerngren till vår styrelse. 

§ 13 Tid för kommande styrelsemöten 
Kl 16-18 söndagen den 21/11 och 19/12 i Djurö kulturhus men även via zoom 

§ 14 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 19.38 

   

Janurban Modigh    August Boj 
sekreterare  ordförande 
   

Maria Bergström 
justerare 
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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 
Pontus Brolin pontus@brolin.se 070-555 56 06 projektledare 
Maria Bergström maria.b@bergstroms.org 070-725 38 88 projektledare och medlemsansvarig 
Gunn Johansson gunnjohansson9@gmail.com 070-626 27 58 Program växtgruppen 
Monica Bergquist monica.a.bergquist@telia.com  projektledare 

Kommande styrelsemöte: 
Datum Tid Vad Var 
2021-11-21 14.00 Supportermöte Koggen Djurö Skolas matsal 
2021-11-21 16.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus - Zoom 
2021-11-24 16.00 Kulturarv som besöksmål del 1  
2021-12-08 13-15 Kulturarv som besöksmål del 2  
2021-12-19 16.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus - Zoom 
2022-01-12 13-15 Kulturarvet som besöksmål med Graffman, del 3   
2022-01-16  Styrelsemöte Djurö Kulturhus - Zoom 
2022-01-19 16-18 uppföljning efter Graffmanmöte nr 3     
2022-01-21  Kulturarvet som besöksmål med Graffman, del 4   
2022-01-28  uppföljning efter Graffmanmöte del 4   
2022-02-13  Styrelsemöte Djurö Kulturhus - Zoom 
2022-03-13  Styrelsemöte Djurö Kulturhus - Zoom 
2022-04-10  Styrelsemöte  Djurö Kulturhus - Zoom 
2022-05-14 - 15  Östersjödagar Stavsnäs vinterhamn 
2022-05-15  Styrelsemöte Djurö Kulturhus - Zoom 
2022-06-3-7  Marinen 500-årsjubileum  I Stockholm 
2022-06-12  Styrelsemöte Djurö Kulturhus - Zoom 
    

 


