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Styrelseprotokoll nr 3, 2021
Söndag den 21 mars 2021.
Plats: Zoom

§1

Närvarande:
August Boj
Janurban Modigh
Gunn Johansson
Maria Bergström
Carin Mogerud
Kerstin Olesen
Pontus Brolin

AB
JUM
GJ
MB
CM
KO
PB

Förhinder:
Hans Hjalmarsson
Daniel Martinez

HJ
DM

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

§2

Val av mötesfunktionärer
Ordförande: till ordförande för dagen styrelsemöte valdes AB
Sekreterare: JUM
Justerare: MB

§3

Godkännande av dagordning
Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes med tillägg om ”odling”
under projekt som dagordning för dagens styrelsemöte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Mötets öppnande
Val av mötesfunktionärer
Godkännande av dagordning
Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från den 22/11 2020
Rapport från valberedningen
Ekonomiinformation
6.1 Aktuellt saldo och kommande kostnader
6.2 Nya medlemmar och antal medlemmar
Vårens program
Hemsida och webb
Projektrapporter
9.1 Fanor & Tält Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors, Gunn, Pontus och August
9.2 Djurhamnssvärdet Arbetsgrupp; Janurban, Gunn, Daniel och August
9.3 KOGGEN Arbetsgrupp: Maria, Carin, August, Janurban
9.4 Djurhamnsrodden Arbetsgrupp: Janurban, Pontus, Mats, August, Monica Bergquist och
Carin
Löpande verksamhet
• Destinationsutveckling
- Ingen arbetsgrupp har bildats
- Hembygdsturism
- Bygd från Bygd
- Pilotprojekt genom Visit Värmdö/August
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12.
13.
14.
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- Möjligheter att ansöka bidrag från Tillväxtverket
• Hembygdsarkiv Djurhamn Arbetsgrupp: August, Janurban och Hans
• Rädda Östersjön, Arbetsgrupp Carin och Micke
Planering av föreningsstämman 17 april kl 15
Övriga frågor
Tid för kommande styrelsemöten
Mötets avslutande

Genomgång av tidigare styrelseprotokoll.
Anteckningar från styrelsemötet 14 februari 2021 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapport från valberedningen
Valberedningens ordförande Ann-Charlotte Modigh rapporterade att alla utom
Daniel ställer upp för omval. Ny ledamot på förslag är Monica Bergquist. Daniel
kommer att fortsätta vara med i svärdsprojektet.

§6

Ekonomi och medlemmar
Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport
• 26 betalande medlemmar till i dag, 19 st 100 kr samt 7 st 150 kr. Inga företag
har betalat än. Vita Grindarna vill ha faktura på avgiften.
• Dagens saldo 6.363 kr. Kända kommande utgifter ca 1.500 kr

§7

Vårens program
• Lördagen den 17 april kl 11-14 Marint Bakluckeloppis och kl 11 invigning av
fälttältet.
• Fredagen den 14 maj kl 14 Webbföredrag av kyrkogårdsinspektör Ivar Fors om
Djurö, Möja och Nämdö kyrkogårdar. Samarbete med Djurö Byalag.
• Onsdagen den 21 april kl 17 livesänd information om Djurhamnsrodden
• Helgen den 13-15 augusti, Djurhamnsrodden.

§8

Hemsida, FB och medlemsutskick
• Hemsidan har nu åter genomgått en förändring, i första hand första sidan. Ett
antal nya sidor har lagts till.
• Facebook har uppdaterats med bilder från våra flitiga sömmerskor som arbetar
med tält och fyra vimplar.
• Janurban planerar ett utskick till medlemmarna bl a om den nya hemsidan.
- Föredraget ”Rysshärjningarna” finns att se fram till 4 april
- Påminnelse om att betala medlemsavgift
- Idéer till hemsidan mottas gärna! Först och främst till Destination Djurhamn.

§9

Projektrapporter
9.1 Fanor & Tält
Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors, Gunn, Pontus och August
o Arbetet är igång med att sy tältsidor och vimplar. Idag söndag har man testat
tältet för att se hur tygsidorna kan fästas. Det krävs ytterligare material som
AB kommer att skaffa in.
o Konstruktion om hur vimplar ska sättas upp på tältet har utarbetats.
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9.2 Djurhamnssvärdet:
Arbetsgrupp: August, Janurban, Gunn och Daniel
o Möte planeras med intressenter för att se hur en 3D-scanning och utskrift ska
kunna genomföras (Zoommöte).
o Förslag finns om att vi, innan någon kopia av originalsvärdet finns, kan köpa
ett liknande svärd för att vid olika tillfällen kunna visa upp hur ett medeltida
svärd kan se ut, storlek, tyngd etc.
9.3 KOGGEN:
Arbetsgrupp: August, Maria, Carin, Janurban, Anne Lindholm samt Claes
Fellbom och Peter Bergman
o Projektet har månatliga möten bl a med Bygdegårdarnas riksförbund.
o Förhoppningen är att kunna samordna projektet Koggen med Bygd för Bygd.
Ett underlag kommer att skickas till projektgruppen.
o En skrivelse ska tas fram till Mötesplats Stavsnäs där vi informerar om att deras syfte och syftet med Koggen sammanfaller, nämligen att människor i vårt
område kunna skall träffas.
o MB informerade om att Skärgårdskyrkan har nu ett påskrivet avtal med en
entreprenör som skall köpa och bygga på Skärgårdskyrkans tomt. Den entreprenören kan vi kontakta om några veckor.
9.4 Djurhamnsrodden 13-15 augusti
Arbetsgrupp: JUM, Pontus, Mats Stjerngren, August, Carin och Monica Bergquist
o Nu finns en projektgrupp och en mindre planeringsgrupp som jobbar med program regler mm. I planeringsgruppen ingår Pontus (sammankallande), Monica
Bergquist och Katrin Furubom från Djurönäset.
o Evenemangsområdet är skissat till i första hand Hamnen och Folkparken. Behöver man utsträcka området så kan man ta till området där emellan.
o Tävlingsbanans sträckning skall vara så att man kan se hela rodden från ett
ställe utan att behöva förflytta sig.
o Planeras att på fredagen ha en aktivitet där besättningarna får chans att testa
10-huggarna.
o Lördagen är den dag som vi just nu siktar in oss på som evenemangsdag.
o Mycket aktiviteter nere i hamnen med uppvisning av olika typer av farkoster.
o Aktiviteter i Folkparken: teaterspel på stora scen, folk som går kring i 1600talskläder. Typisk mat från Stormaktstid, köttiga korvar etc.
o Sjövärnskåren Stockholm ansvarar för roddtävlingen. Tävlingen skall vara
lustfyllt med aktiviteter kring roddarlagen.
o Pontus arbetar på en info-trailer som skall visas för berörda parter då marknadsföringen inleds den 2. I slutet av maj startar den publika marknadsföringen och redan under slutet av april kommer vårt närområde att informeras.

§ 10 Löpande verksamhet
10. Destinationsutveckling
Arbetsgrupp: Carin
o Carin informerade om att ”Mitt i Värmdö” gjorde en intervju med Ö-teatern
och deras uppsättning på Vita grindarna. Carin berättade då för tidningen om
vår verksamhet. Mitt i blev mycket intresserad och vill komma ut för en ny
träff för information bland annat om KOGGEN.
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o Carin presenterade sin vision om de tre stigarna. Dels den digitala möjligheten
som bygger på ”On Spot Story” dels sina tankar om hur guidning med Djuröungdomar skulle kunna genomföras. Gun och Maria erbjöd sig att bidra till
om så behövs.
10.2. Hembygdsarkiv Djurhamn
Arbetsgrupp: August, Janurban och Jallis
o Projektet ligger nere, beroende på Corona, när det gäller att scanna i bilder.
o Arbetet som nu pågår är av teknisk natur, framförallt att utreda hur vi skall
kunna använda oss av Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms
läns museum ”Kollektivt kulturarv” för lagring av bilder.
10.3. Rädda Östersjön
o Carin hade inget att rapportera.

§ 11 Planering av föreningsstämman den 17 april kl 15
• Valberedningens arbete inför årsstämman är klart.
• August tar fram förslag på verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
• Senast den 3 april ska kallelse och stämmomaterial gå ut med information om
hur man kan delta.

§ 12 Övriga frågor
• AB o JUM deltar vid avtackningen av Fredrik Nordvall på Värmdö kommun
torsdagen den 25/3 kl 15.
• Annas Djurbod, Djurö Byalag och Djurens Ö samordnar skräpplockardag på
Djurö/Vindö lördagen 27 mars kl 14-16. Anmälan till info@djurobyalag.se!
• Trädgårdsgruppen planerar för plantbytardagen i juli samt besök i Enköpings
parker. Gunn och Kerstin kommer att ”provåka” till Enköping för att se om
det är värt en större gemensam aktivitet med alla medlemmar. De återkommer
om datum. De återkommer även om hur de vill att trädgårdsgruppen ska synas
på hemsidan.
• Carin vill att vi tänker på alla näringsidkarna när vi planerar aktiviteter.

§ 13 Tid för kommande styrelsemöten
Tisdagen den 13 april kl 18.30 via Zoom.

§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 16.18.

Janurban Modigh
sekreterare

Maria Bergström
justerare
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Telefon och kontaktlista
Namn
August Boj
Carin Mogerud
Janurban Modigh
Kerstin Olesen
Pontus Brolin
Maria Bergström
Hans Hjalmarsson
Daniel Martinez
Gunn Johansson

e-Post
august.boj@gmail.com
carin.mogerud@hotmail.com
ju.modigh@gmail.com
kerstin.olesen@telia.com
pontus@brolin.se
maria.b@bergstroms.org
hanshjalmarsso@sjosalaforlag.se
danielmartinez@sjosalaforlag.se
gunnjohansson9@gmail.com

Telefon
070-529 02 75
072-975 54 00
070-251 37 07
070-834 85 55
070-555 56 06
070-725 38 88
072-310 99 45
072-719 99 45
070-626 27 58

Portfölj
ordförande
vice ordförande
sekreterare
ekonomiansv

Kommande styrelse & Årsstämma
Datum
2021-04-13
2021-04-17

Tid
18.30
15.00

Vad
Styrelsemöte
Föreningsstämma

Var
Zoom
Zoom

Kommande gruppmöten, aktiviteter och programpunkter
Datum
2021-03-26
2021-034-21
2021-04-06
2021-04-11
2021-04-11
2021-04-17
2021-04-17
2021-04-20

Tid
16.00
17.00
14.00
16.00
18.30
11-14
15.00
17.00
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Vad
Årsstämma Djurö Kulturhus
Livesänt infomöte om Djurhamnsrodden
KOGGEN-möte med Bygdegårdarna
Svärdet
Styrelsemöte
Marin Bakluckeloppis på Marknadsplatsen
Föreningsstämma
Infomöte Djurhamnsrodden

Var
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom

