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Styrelseprotokoll nr 12, 2021 
Söndag den 19 december 2021. 

Plats: Djurö Kulturhus 

Närvarande: 

August Boj AB 

Janurban Modigh  JUM 

Gunn Johansson GJ 

Maria Bergström MaB 

Pontus Brolin  PB 

Kerstin Olesen KO 

Carin Mogerud  CM 

Monica Bergquvist  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  

Sekreterare: JUM 

Justerare: MaB 

§ 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 november 

5. Ekonomi,  

a) Aktuellt saldo och kommande kostnader  

b) Nya medlemmar och antal medlemmar 

c) Övrigt 

6. Hemsida och webb 

7. Rapporter 

8. Kommande program 

9. Årets genomförda program/aktiviteter  

10. Projekt 

a) Djurhamnssvärdet 

b) KOGGEN – Bygd för Bygd 

c) Djurhamnsrodden 2022 

d) Kulturarvet som besöksmål 

11. Löpande verksamhet 

a) Destinationsutveckling 

- Bygd för Bygd,  

- Pilotprojekt genom Visit Värmdö (utbud för incoming-byråer)  

- Tillväxt Djurhamn (Vandrarhem, besöksbryggor & småbåtshamn, utveckling av 

Sjöhistoriska stigen) 

- Marinmuseum Djurhamn (Visitors Center i Koggen) 

b) Hembygdsarkiv Djurhamn 

c) Östersjögruppen Expedition Rädda Östersjön) 

12. Årsmöte 2022, verksamhetsberättelse 2021, verksamhetsplan 2022 
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13. Övriga frågor 

a) Bygdegårdarnas projekt ”HAVET som omger oss” 

14. Kommande styrelsemöten 

15. Mötets avslutande  

§ 4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll. 
Anteckningar från styrelsemötet nr 11, 21 november 2021, gicks igenom av AB, godkändes och 

lades till handlingarna. 

§ 5. Ekonomi och medlemmar 
Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport 

• På kontot 2.280 kr 

• 29 medlemmar som betalat 100 kr 

24 medlemmar som betalat 150 kr 

• Totalt 53 medlemmar varav 6 nya medlemmar sedan förra styrelsemötet den 21 november 

• Vi har kostnader för 4.300 kr under januari månad. Mest medlemsavgifter i olika föreningar 

§ 6. Hemsida, FB och Paloma 
Arbetet har legat lågt ett tag. JUM jobbar fortfarande med ”destinationdjuhamn.se”. 

§ 7. Rapporter  
Inget att rapportera. 

§ 8. Kommande program 
• Kommunen har beslutat om nya restriktioner som gör att författardialogen med Emma Hamberg 

inte kan genomföras på biblioteket. Beslöts att i stället genomföra författardialogen på 

kulturhuset med ett mindre antal besökare i kombination med Zoom.   

• Uppdrogs åt JUM att snarast få fram ett datum för den Marina loppisen för att om möjligt kunna 

informera om loppisen. Förslag fanns om en avgift på ca 100 kr per plats, dock kan priset ändras 

beroende på antal platser. Vi behöver markera upp platserna genom att spraya platsgränser på 

marken, bl a för att se hur många platser som kan hyras ut. 

§ 9. Projektrapporter 

9.1 Djurhamnssvärdet  

Vår kontaktperson på historiska museet kommer att vara tjänstledig under hela 2022. MoB inväntar 

uppgift om ny kontakt för uppföljning efter årsskiftet. 3D-scanningen av svärdet är slutförd och vi 

inväntar att få den utlovade kopian på ett minne. 

9.2 KOGGEN  

• Ingen separat rapport har skrivits om granndialogen den 10/10 i Kulturhuset då 25 personer 

deltog eller från KOGGEN-informationen den 21/11 i Djurö skolas matsal då ett 30-tal personer 

deltog. I stället kommer det avrapporteras genom det brev som KOGGEN-gruppen ska skicka 

till kommunledningen med ansökan om att inleda en planprocess för nybyggnad av KOGGEN 

på Marknadsplatsen. 

• Finansieringsmöjligheten genom Länsstyrelsens projekt Bygd för Bygd har försenats och det är 

osäkert när den planerade workshopen kommer att genomföras.  

9.3 Djurhamnsrodden 

• PB och MoB har ett möte med Katrin Furuhagen på Djurönäset den 27/12 angående 

Djurhamnsrodden för att diskutera tid för när rodden kan genomföras.    

• Viss planering av stormaktsfestivalen/Djurhamnsrodden görs av PB som har bland annat varit i 

kontakt med en yxkastare med lite baktanke att arrangera SM i yxkastning under ”rodden”.  

9.4 Kulturarvet som besöksmål 

• Vår förening genomför för närvarande tillsammans med sex andra hembygdsföreningar inom 

Stockholms Läns Hembygdsförbund projektet ”Kulturarvet som besöksmål” som syftar till att 
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redan till sommaren 2022 under ledning av konsultföretaget Graffman AB få fram bokningsbara 

och prissatta erbjudanden för fast- och fritidsboende samt besökare.  

• Vid ett förmöte till styrelsemötet gick vi igenom hur långt projektet har kommit. Två av fyra 

möten med alla föreningar är genomförda. Inför nästa möte ska ett förslag lämnas in senast den 

4/1 2022. CM har skickat ut ett utkast som var och en i styrelsen uppmanades att komplettera. 

Sjöhistoriska stigarna är utgångspunkten. Parallellt med projektet arbetar AB på möjligheten att 

mer långsiktigt finna finansiering av utveckling av stigarna. 

§ 10. Löpande verksamhet 

10.1 Destinationsutveckling 

Utvecklingsprojekten Pilotprojekt genom Visit Värmdö (utbud för incoming-byråer,) Tillväxt 

Djurhamn (Vandrarhem, besöksbryggor & småbåtshamn, utveckling av Sjöhistoriska stigen) och 

Marinmuseum Djurhamn (Visitors Center i Koggen) finns med i långsiktig planering och tas upp då 

möjlighet ges. 

10.2. Hembygdsarkiv Djurhamn 

Arkivarbetet är vilande tills vidare. 

10.3 Östersjögruppen Expedition Rädda Östersjön 

Inget nytt. PB håller i kontakten med Anders ”Manne” Mannesten som ansvarar för planering och 

genomförande. Manne har informerats om det möte som vår förening har haft om Flottans 500-

årsjubileum med projektledaren Johan Melin. 

§ 11. Årsmöte 2022, verksamhetsberättelse 2021, verksamhetsplan 
2022 
• Beslut om datum och tid för årsmötet 2022 tas vid kommande styrelsemöte den 21/1. 

• AB åtog sig att till dess utarbeta förslag till verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan 

för 2022. 

§ 12. Övriga frågor 
a) Bygdegårdarnas Riksförbund har initierat projekt ”HAVET som omger oss”. Beslöts att delta i 

projektet och MaB åtog sig att anmäla oss. Projeket innefattar samverkan med en konstnär. Om 

det blir aktuellt att utföra ett utomhuskonstverk föreslogs att det ska komplettera den sista infor-

mationsskylten på Svinholmen med utsikt över den forna hamnen och Kanholmsfjärden. 

b) GJ fick gehör från styrelsen att kontakta kommunen om sommarjobb för ungdomar. CM 

informerade om att deras företag har anmält intresse för fyra ungdomsarbeten under sommaren 

2022.   

c) Beslöts att delta i Djuröbrons 60-årsjubileum. CM är vår förenings representant. 

d) På förslag från CM beslöts att ordna programpunkt med besök på museet Vrak – Museum of 

Wrecks på Djurgården PB har en kontaktperson på museet som han åtog sig att kontakta. 

§ 13. Tid för kommande styrelsemöten 
Onsdag 26/1 kl 17.00 i Kulturhuset eller enbart på Zoom 

Söndag 6/3 kl 15.00 i Kulturhuset eller Zoom 

§ 14. Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl 19.38 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Janurban Modigh August Boj  Maria Bergström 

Sekreterare Ordförande Justerare 



 Protokoll Sida 4 (4) 

Janurban Modigh  2021-12-21 19:46:00 Protokoll nr 12 2021 

 

 

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, medlemsansvarig 

Gunn Johansson gunnjohansson9@gmail.com 070-626 27 58  

Monica Bergquist monica.a.bergquist@telia.com 070-841 40 16 projektledare 

Kommande styrelsemöten 

Datum Tid Vad Var 

2022-01-26 17.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus - Zoom 

2022-03-06 15.00 Styrelsemöte Djurö Kulturhus - Zoom 
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