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Styrelseprotokoll	nr	5,	2020	
Torsdagen den 20 augusti 2020. 
Plats: Restaurang Vita Grindarna, Djurö. 

Närvarande: 
August Boj  AB 
Janurban Modigh               JUM 
Gunn Johansson GJ 
Maria Bergström MB 
Hans Hjalmarsson HJ 
Kerstin Olesen KO 
Carin Mogerud  CM 
 

Förhinder: 
Pontus Brolin  PB  
Daniel Martinez DM 
 

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

§ 2 Val av mötesfunktionärer 
Ordförande: till ordförande för dagen styrelsemöte valdes GJ då AB är föredra-
gande på flera frågor 
Sekreterare: JUM 
Justerare: AB 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes som dagordning för dagens 
styrelsemöte med tilläggen ”miljöpolicy” och ”tröjor” på punkten övriga frågor. 

1. Mötets öppnande 
2.  Val av mötesfunktionärer 
3.  Godkännande av dagordning 
4.  Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från den 25/6  
5.  Ekonomiinformation  
6.  Hemsida och webb  
7.  Projektrapporter  

7.1  Marinmuseum Djurhamn  
7.2  Djurhamnssvärdet Arbetsgrupp: Janurban, Gunn och Daniel  
7.3  Odling Djurhamn Arbetsgrupp: Gunn och Kerstin  
7.4  Båtsmän på Djurö (August)  
7.5  Djurhamnsrodden Arbetsgrupp: Janurban, Pontus, Mats, August och  
7.6  Djurhamns Bygdegård  

8.  Löpande verksamhet 
9. Höstens program 
10. Övriga frågor 
11. Tid för kommande styrelsemöten  



 Protokoll Sida 2 (5) 
Janurban Modigh  2020-08-20 Protokoll nr 5 2020 

KUDJ protokoll 5_3 2020.docx  2020-08-24 11:40:00 

12. Mötets avslutande 

§ 4  Genomgång av tidigare styrelseprotokoll. 
Anteckningar från styrelsemötet den 25 juni godkändes och lades till handling-
arna.  

§ 5 Ekonomi och medlemmar 
Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport: 

1. Aktuellt saldo 9 403:17 
2. Antal medlemmar 28 betalande 
3. Planerade inköp och kostnader: skåp samt material för fanor. Ett tält har 

skänkts Kulturarv och Byalaget av Fredrik Holmberg som har ytterligare 
tält och stolar som vi kan få låna vid behov. 

4. Ansökan om bidrag för tält/fanor. Kerstin Runefors, Bibbi Bengtsson 
samt ytterligare en kvinna har erbjudit sig att tillverka sidor till tältet samt 
fanor. Sidorna skall ha ett tidsenligt utseende och fanorna skall designas 
som någon typ av symbol för ”Djurhamn” eller kulturarv. När vi vet 
kostanden för dessa skall vi söka bidrag av kommunen. 

§ 6  Hemsida, FB och Paloma 
Hemsidan är under omvandling enligt den struktur som vi beslutat. Hemsidespro-
gramvaran one.com är uppdaterad till en version där vi kan ha flera sidor och 
lagra mer bilder. Uppdateringen är gratis första 12 månaderna. 
Under fliken ”Om oss” ska Hans och Daniel bidra med några rader om sig själva 
i listan över styrelseledamöter. 

FB enbart uppdaterad med pantbytaraktiviteten. 
Paloma: ingen reaktion från medlemmarna på utskicket om svärdet. Ett utskick 
gjordes i juli för plantbytardagen. 

 § 7 Projektrapporter 
Marinmuseum Djurhamn – August: 
Kontakt med Mikael Larkner resulterade i att han lovat läsa på och sätta dom 
problemställningarna som vi har kring gästhamn och ångbåtsbrygga på Djurö. 
Värmdö hamnar har ansvaret för de områden som kommunen äger på Djurö. 
Det har inte hänt så mycket med stigarna under sommaren förutom den broschyr 
som producerats av Konst & Kultur. 
Förslag framkom på mötet att vi skall ha en fast programpunkt: ”vandra med 
Kulturarv”. Inom vår programverksamhet skall vi kunna erbjuda ca 3 vandringar 
om året. Ev. tipspromenad med frågor om informationen på stigarnas skyltar. 
Avslutas med varm soppa. 
Lars Jerhammar har originalen till alla affischer som togs fram under stiftelsen 
Wasakungarnas Djurhamns verksamhet. 
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Djurhamnssvärdet – Janurban:  
Arbetsgrupp: JUM, Gunn och Daniel. 
Vi har träffats två gånger och börjat dela upp arbetet. Daniel håller på att sätta sig 
in i området, Gunn har samlat dokument samt skall skriva om ”sin” berättelse om 
svärdet. Andra skall kunna fylla på text efter hand.  
Det finns mycket skrivet om Djurö under 1500-talet men inte så mycket om 
svärd i allmänhet eller Djurhamnssvärdet i synnerhet. 
Projektet har så sakteligen börjat ta kontakt med personer och organisation som 
kan vara oss behjälpliga i vårt arbete. 
Odling Djurhamn - Växtbytardag, Gunn & Kerstin:  

• Ca 50 besökare deltog vid aktiviteten vid kulturhuset. Det blev ett trevligt 
och lyckat arrangemang med mycket ”trevligt prat”. Tre personer vill bli 
medlemmar och 280 kr kom in via försäljning krukor och plantor. 

• Tyvärr missades att ha med info mtrl. om föreningen. GJ har därför satt ihop 
en checklista inför våra kommande engagemang. Pamflett om föreningen 
(som GJ gjort texten och JUM layouten) bifogas med detta protokoll för 
granskning så att vi kan fastställa dess innehåll och layout. 

• Livlig diskussion uppstod om medlemsvärvning och många idéer luftades, 
t.ex. utdelning av broschyren i alla brevlådor på Djurö-Vindö och personlig 
värvning utanför ICA.  

Båtsmän på̊ Värmdö̈ - August:  

• Inget att rapportera 

Djurhamnsrodden Djurö̈ Vindö̈ Stavsnäs - Pontus & August:  

Arbetsgrupp: JUM, Pontus, Mats och August.  

• Vi har varit i kontakt med Djurönäset men vi har ännu inte fått någon 
återkoppling 

• Gunn tipsade om Måns Kempe som kan vara en resurs när det gäller rod-
dare/besättning  

Djurhamns Bygdegård – Maria: 
• Arbetsgruppen har kommit fram till att det är dags att samarbeta med By-

alaget och Konst & Kultur Djurö Stavsnäs. Ett möte har därför genom-
förts där Claes Fellbom, Kenth L samt Karin Österman deltog förutom 
AB, CM och MB. Byalaget stödjer initiativet men har svårt just nu att av-
sätta resurser. Peter Bergman och Claes är intresserade av iden och har 
åtagit sig att göra en del uppgifter. Peter ritar och Claes skriver. 

• Mötet var mycket bra med många tankar och vi känns på g 

§ 8 Löpande verksamhet 
8.1 Destinationsutveckling  

§ Carin rapporterade att det varit mycket stor aktivitet i sommar. Stranden 
har varit väldigt full och tendensen verkar vara att svenskarna verkar ha 
hittat sitt eget land 
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§ Samverkan med Värmdö Hamnar/Stavsnäs vinterhamn inget att rapportera 
förutom mötet med Michael Larkner. 

§ Briggen Tre Kronor, inget att rapportera. 
§ Ett renare Östersjön se miljöpolicy 

8.2 Hembygdsarkiv Djurhamn 
§ AB och HJ kommer att sitta i kulturhuset på fredagsförmiddagar och ta 

emot bilder för inskanning. Start sker när plåtskåp och scanner är på plats. 
JUM ansvarig för att tekniken fungerar och programvara installeras på 
GB Mac. 

§ Kickoff planeras där Ted Rosvall visar bilder och berättar om sin familj 
på Djurö. Planerat datum för aktiviteten är onsdagen den 16 september i 
Djurö skolas matsal. AB kolla upp om vi får hyra lokalen (med tanke på 
Covid-19). 

8.3 Höstens program 

AB tar fram ett program för hösten. 

Övriga frågor 
• Miljöpolicy, vi borde ta fram en miljöpolicy för föreningen 

o Eva Skarpnäck skulle kanske kunna ta fram en mugg att erbjuda 
istället för engångsmaterial 

o GJ och KO tar fram ett utkast till miljöpolicy för Kulturarv Djur-
hamn 

• Tröjor: JUM fixar tröjor och kommer att skicka ut en e-post med begäran 
om önskad storlek. De tre första tröjorna kostade 130 kr st. Ett halvt be-
slut togs att föreningen tar halva kostnaden men det är självklart fritt fram 
att betala hela. 

§ 10 Tid för kommande styrelsemöten 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 17/9 kl 16.00 och  torsdag den 22/10 kl. 16.00 

 

§ 11 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 17.55 
 

   

Janurban Modigh    Gunn Johansson. 

 Sekreterare  Ordförande 

   

August Boj 
Justerare 

  



 Protokoll Sida 5 (5) 
Janurban Modigh  2020-08-20 Protokoll nr 5 2020 

KUDJ protokoll 5_3 2020.docx  2020-08-24 11:40:00 

 

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 viceOrdförande 
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  

 

Kommande mötesdagar: 
Datum Tid Vad Var 
2020-09-16 19.00 Startaktivitet hembygdsarkiv med 

Ted Rosvall 
Djuröskolans matsal 

2020-09-17 16.00 Styrelsemöte Kulturhuset eller Zoom 
2020-10-22 16.00 Styrelsemöte Kulturhuset eller Zoom 
    
    

 


