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Styrelseprotokoll	nr	6,	2020	
Torsdagen den 17 september 2020. 
Plats: Djurö Kulturhus. 

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

Förhinder: 
Daniel Martinez DM 
Kerstin Olesen KO 
Pontus Brolin  PB  
 

§ 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 valde AB då AB är föredra-
gande på flera frågor 
Sekreterare: JUM 
Justerare: Maria 

§ 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.   Höstens program 
7.  Hemsida och webb 
8.   Informationskampanj – Hans och August med flera 
9.  Projektrapporter 
 9,1 Fredsåret 1721, förfrågan från Hamn i Fisksätra 

9.2 Fanor & Tält Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors, Gunn, Pontus och August 
9.3 Djurhamnssvärdet Arbetsgrupp; Janurban, Gunn och Daniel 
9.4 Djurhamnsrodden Arbetsgrupp: Janurban, Pontus, Mats, August, Monica Bergquist och 

Carin 
9.5  Djurhamns Bygdegård Arbetsgrupp: Maria, August 
9.6  Övriga projekt 

10.  Löpande verksamhet 
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 10.1  Destinationsutveckling Arbetsgrupp Carin & Cajsa 
 10.2 Hembygdsarkiv Djurhamn Arbetsgrupp: August, Janurban och Hans 
11. Övriga frågor 
12. Tid för kommande styrelsemöten  
13. Mötets avslutande 

§ 4  Genomgång av tidigare styrelseprotokoll. 
Anteckningar från styrelsemötet den 20 augusti godkändes och lades till hand-
lingarna.  

§ 5 Ekonomi och medlemmar 
Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport, se bilaga 1.  
Möjlighet till bidrag diskuterades, först den 1 december är det möjligt att få bi-
drag beviljade. beslöts att vi ansöker om bidrag för Faner och tält samt för hyres-
kostnaden på 2 000 den 5 /12 i Djurö Kyrka. Beloppet för Fanor och tält kommer 
meddelas av Bibbi Bengtsson. AB och Kulturhusföreningen kommer att träffa 
Kommunen och där har möjlighet att presentera Kulturarv Djurhamn 
Beslöts att avsätta 3 000: - för lokalhyror samt 2 000: - för att tycka en flyer att 
dela ut i samtliga hushåll på Djurö/Vindö. 

§ 6 Höstens program 
Se bilaga 2. 
Vissa justeringar gjordes av texten, till exempel ”hembygdsarkiv Djurhamn” 
samt att rubrikerna skall ändra något. Programpunkterna diskuterades allmänt 
och AB gjorde noteringar och justeringar. Nytt programförslag kommer från AB. 

§ 7  Hemsida, FB och Paloma 
Hemsidan är oförändrad status, JUM jobbar med den men det tar tid att sätta sig 
in i tekniken. 

§ 8 informationskampanj 
August presenterade förslag till ett informationsbrev med höstens program.   
Hjallis/Daniel ansvarar för tryck. AB, Hjallis och Jan Gille kommer att dela ut 
programmet i brevlådor i första hand på Djurö och Vindö. Förslag till tidplan: 

23/9 slutversionen av programmet klart. 
30/9 tryckt material klart 

1/10 istopp i brevlådor och uppsättning av inplastade program på anslagstavlor 
10/10 utdelning av program utanför ICA 

 § 9 Projektrapporter 

9.1 Fanor & Tält  
Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors, Gunn, Pontus och August. 
Arbetsgruppens mål är att genom ”historiskatextilier” omforma vårt partytält så 
att det liknar de fälttält som användes under stormaktstid. För detta ändamål 
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söker vi projektpengar från kommunen. Projektet ger möjlighet till samverkan 
med Ö-teatern vilket AB inlett diskussion om med Helena Bruun Nystedt. Sam-
arbetet inriktas på någon form av historiespel i samband med Djurhamnsrodden 
sommaren 2021. 

9.2 Djurhamnssvärde:  
Arbetsgrupp: Janurban, Gunn och Daniel 

• Gunn planerar att sammanställa texter om svärdet efter att arbetsgruppen 
diskuterat sig fram till vilka målgrupper som texterna ska skrivas för. Janur-
ban kallar till ett gruppmöte för att komma fram till sådant beslut. 

9.4 Djurhamnsrodden 
Arbetsgrupp: JUM, Pontus, Mats, August, Monica Bergquist och Carin M.  

• Ny i gruppen är Monika Bergquist, polis och tidigare marinlotta som ar-
betat inom Marinen stationerad på Berga. Djurönäset, Kustbevakningen 
och Vindö Byggvaror vill delta i projektet. Ett internt möte kommer att 
genomföras lördagen den 19 september för att förbereda ett första möte 
med Djurönäset och Kustbevakningen. 

9.5 Djurhamns Bygdegård: 
Arbetsgrupp: August, Maria, Carin samt Claes Fellbom och Peter Bergman 

• Vid ett möte den 8/9 konstaterades att bästa placering av Bygdegården är 
på berget ovanför Vita Grindarnas Terrass. Förslag lämnades om att in-
tressera kommunen för att dela föreningstomten så att halva tomten an-
vänds för uppfart till Bygdegården och att andra delen säljs för att finansi-
era kommunens del av bygget, anslutning till kommunalt VA samt mark-
arbeten. Vid mötet beslöts att Bygdegården ska benämnas Koggen framö-
ver. 

• Kommunens fastighetschef Bengt Lind har slutat sin tjänst vilket gör att 
den muntliga överenskommelsen med honom inte gäller längre. Det stäl-
ler krav på att agera. Hur, kommer att beslutas vid Djurö Byalags Hus-
möte i Föreningshuset den 22/9. August är sammankallande i den arbets-
gruppen där även Carin och Maria ingår.  

9.6 Övriga projekt 
• Med anledning av att projekten Djurhamnsrodden, Fanor och Tält, Djur-

hamnssvärdet tar den tid dom finns till förfogande för projekt kommer 
övriga projekt tillsvidare vara vilande.  

§ 10 Löpande verksamhet 
10.1 Destinationsutveckling  

Arbetsgrupp: Carin o Cajsa 

• Carin har fått en förfrågan att delta i ett projekt som heter LEA och som 
drivs av Mötesplats Stavsnäs. Carin hoppas kunna delta i LEA som är ett 
landsbygdsporjekt och som bl. a. innefattar in inventering av vad som be-
hövs för utveckling av den lokala besöksnäringen. 
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10.2 Hembygdsarkiv Djurhamn 
Arbetsgrupp: August, Janurban o Jallis 
Syftet är att samla in, digitalisera historiska bilder från Djurö och Vindö och göra 
bilderna med texter tillgängliga. Kommunens projektbidrag på 4.000 kr har an-
vänts för en scanner och ett låsbart plåtskåp för att bl.a. förvara scannern i. Fast-
ställd tidsplan: 

Fredagana den 2, 9, 16/10 kl 10-12 förbereder Jallis, JUM och August ar-
kivstart i Kulturhuset  
Lördagen den 17/10 kl 18 kick off genom Ted Rosvalls föredrag i Djurö 
Kyrka 
Torsdagen den 22 oktober kl 16-19 deltar JUM och August i kurs för bildbe-
handling i Stockholms bildarkivs regi. 
Fredagen den 23/10 projektstart och fredagarna fram till 11/12 Öppet hus i 
Kulturhuset. 

§ 11Övriga frågor 
• Beslöts att upprätta en lista på förslag till projekt och aktiviteter till kom-

mande styrelsemöten. 

• De 50 sjökort som Hembygdsförbundet erbjudit vår förening för 200 kr 
visade sig vara över en del av ytterskärgården. Beslutas att återlämna sjö-
korten. 

• Föreningen Djurö Kulturhus styrelse har givit ordföranden Helena Bruun 
och sekreteraren August att ordna ett möte för att presentera Kulturhus-
föreningen för Värmdö kulturkontors nya medarbetare. August kommer 
samtidigt att undersöka vilka regler som finns för att servera historiska 
måltider i Kulturhuset. August kommer även presentera vår förening och 
diskutera möjligheter till bidrag. 

§ 10 Tid för kommande styrelsemöten 
Nästa styrelsemöte fredagen den 23/10 kl 16.00 

§ 11 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 17.55 

 
   

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 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 styrelsemöte: 
Datum Tid Vad Var 
    
2020-10-23 16.00 Styrelsemöte Kulturhuset eller Zoom 
    
    

 


