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Styrelseprotokoll nr 11, 2021 

Söndagen den 21 november 2021  

 

Följande deltog 
 

• August Boj, ordf. 

• Janurban, vice ordf, sekr & webb 

• Kerstin Olesen, ekonomi 

• Maria Bergström 

• Monica Bergquist 

• Pontus Brolin 

• Gunn Johansson  

• Carin Mogerud  

 

1. Mötets öppnande 

August öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, mötessekreterare, en justerare) 

Gunn åtog sig att vara mötesordförande, August åtog sig att skriva protokoll från mötet och Maria att 

justera protokollet. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från den   17/10 20 

Anteckningar från mötet 2021-10-17 lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomi, Kerstin 

Aktuellt saldo är 508 kr 

Kommande kostnader är:  

• Swedbank årsavgift 990 kr,  

• Bygdegårdarnas Riksförbund årsavgift 1.200 kr,  

• Sveriges Hembygdsförbund årsavgift 1.200 kr 

• Djurö kulturhus, årsavgift 700 kr 

• Föreningsarkiven årsavgift 100 kr 

• Visit Värmdö årsavgift 300 kr 

Summa beräknade kostnader:  4.490 kr 

Bokfört tom 31/10 utgör ett minus på 16.000 kr 

Medlemmar: 47 varav 25 st som har betalat 100 kr och 22 st som har betalat 150 kr = 5.800 kr 

Bidrag på 15.000 kr är beviljat från Bygdegårdarnas Riksförbund för kyrkokonsert med Jonas Nerbe. 

 

6. Hemsida och webb 

Inget nytt 

 

7. Rapporter 

KOGGEN. Informationsmötet tidigare samma dag sammanfattades: 

• Ett 30-tal personer deltog, samtliga positiva till KOGGEN. 

• Maria informerade om möjligheten att uppföra en nybyggnad istället för att flytta 

Skärgårdskyrkan. Diskussionerna utgick därför därifrån. 

• Efter informationen diskuterades det i grupper. En grupp (verksamhetsgrupp) diskuterade vilken 

verksamhetsinriktning som vi bör satsa på vilket är viktigt för kommande utformning av lokaler. 
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8. Strategi för information och marknadsförening 

Frågan diskuterades. Pontus åtog sig att utarbeta ett förslag till kommande styrelsemöte. 

Strategin ska vara övergripande och omfatta samtliga projekt, program och löpande verksamhet. 

 

9. Kommande program 

• Fredagen den 26/11 kl 18. Kyrkokonserten TILL HAVS!  

• Torsdagen den 3/2 kl 18 Författardialog md Emma Hamberg i Djurö bibliotek. Fika. 

• Mars. Marin bakluckeloppis på Marknadsplatsen. 

• Maj. Djuröbron 60 år. 

• Juni. 4-5/6 Medverkan i Svenska flottans 500-årsjubileun på Skärgårdsmuseet och Vasamuseet. 

• Augusti. Djurhamnsrodden vid Djurönäset. 

 

10. Projekt 

KOGGEN – Bygd för Bygd 

Plangrupp för KOGGEN: Maria, Ann, August och Björn Liljestrand. 

Vid mötet med Björn Liljestrand framkom att det inte lönar sig att montera ned, flytta och montera 

upp Skärgårdskyrkan. Maria och August föreslog därför styrelsen att vi gör ett omtag med 

arbetsgruppen kompletterad med Björn. Vidare föreslog Maria och August att den kompletterade 

arbetsgruppens arbete inleds med att en skrivelse skickas till kommunledningen med förfrågan om det 

är acceptabelt att fortsätta verka för bygdegården KOGGEN utifrån de nya premisserna. Styrelsen gav 

stöd för förslaget. 

 

Kulturarvet som besöksmål 

Arbetsgrupp:, Pontus, Carin, August, Janurban samt Maria som adjungerad. 

• August har kontaktat Aime Yodkaew som informerade om att hon inte kan sitta med i vår 

arbetsgrupp men att hon kan stå till tjänst om vi behöver hennes hjälp. 

• Det visar sig att det är svårt att få ihop arbetsgruppen till möten. Det är endast August som kan 

delta i de ”fasta möten” som bestämts av Graffmans. Dessa är på onsdagar kl 17-20:  

- 24/11 då endast August kan delta och Maria kompletterar den dagen.  

- Vidare samma tid är den 8/12, 12/1 samt den 21/1.  

- Föreslagna tider för interna möten, som kan ändras är: torsdagen den 2/12 kl 16-18, torsdagen 

den 16/12 kl 16-18, torsdagen den 20/1 samt torsdagen den 27/1 kl 16-18. 

 

Djurhamnssvärdet  

Arbetsgrupp: Monica, Janurban och Gunn 

Monica håller kontakt med Historiska museet. För att intressera Johan Melin för att ta med 

Djurhamnssvärdet på Flottans jubileumsutställning har August skickat honom Vitterhetsakademins 

symposieskrift Skärgård och Örlog. Senare kommer han få även Martin Rundqvists 

landarkeolograpport. 

 

Djurhamnsrodden 2022 

Exekutiv arbetsgrupp: Pontus Brolin, Monica Bergquist och August 

Inget kan planeras innan Pontus har fått besked från Djurönäset om när Djurhamnsrodden 2022 kan 

genomföras. 

 

Destinationsutveckling 

• En workshop planeras i februari 2022 om Bygd för Bygd och LEA. Båda leds av Länsstyrelsen. I 
Bygd för Bygd ingår projekten Koggen, Vandrarhem, Besöksbryggor & småbåtshamn samt 

utveckling av Sjöhistoriska stigen till Marinmuseum Djurhamn. 

• Pilotprojektet pri- & post-tours, utbud för incoming-byråer är vilande till dess att vi kan intressera 
Visit Värmdö för projektet.  
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Hembygdsarkiv Djurhamn 

Arbetsgrupp: August och Janurban 

Projektet är vilande. 

 

Östersjögruppen Expedition Rädda Östersjön) 
Arbetsgrupp: Manne Mannesten, Pontus och Karin Österman 

Inget nytt. 

 

10. Övriga frågor 

• Ledarskapsutbildning februari genom Bygdegårdarnas Riksförbund 

• Ungdomsverksamhet, mode, teater mm 

 

13. Kommande styrelsemöten 

Fysiskt möte söndag 19/12 kl 17 föreningshuset på föreningstomten. August sätter på värmen den 

18/12. Carin åtog sig att till självkostnadspris ordna julförtäring. 

 

14. Mötets avslutandes 

 

 

 

 

 

Gunn Johansson August Boj  Maria Bergström 
Ordförande Sekreterare  Justerare 

 
 
 
 


