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Styrelseprotokoll	nr	8,	2020	
Söndag den 22 november 2020 
Plats: Zoom 

Närvarande 

August Boj AB 
Janurban Modigh JUM 
Gunn Johansson GJ 
Maria Bergström MB 
Carin Mogerud  CM 
Kerstin Olesen KO 
Pontus Brolin  PB  

Förhinder 

Daniel Martinez DM 
Hans Hjalmarsson HJ 

 

§ 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 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. 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesfunktionärer 
3. Godkännande av dagordning 
4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från den 25/6  
5. Ekonomiinformation 
6. Vårens program 
7. Hemsida och webb 
8. Informationskampanj 2021 
9. 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  
10.  Löpande verksamhet 
• Destinationsutveckling Arbetsgrupp Carin & Cajsa 
o Hembygdsturism 
o Bygd från bygd 
o Förslag om Pilotprojekt genom Visit Värmdö/August 
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• Hembygdsarkiv Djurhamn Arbetsgrupp: August, Janurban och Hans 
10. Övriga frågor 
- Möte kultur och fritidskontoret 
- Möte kultur och fritidsnämnden 
12. Tid för kommande styrelsemöten  
13. Mötets avslutande 

 
§ 4  Genomgång av tidigare styrelseprotokoll. 
Anteckningar från styrelsemötet 7 den 23 oktober 2020 godkändes och lades till 
handlingarna.  
 
§ 5 Ekonomi och medlemmar 
Kerstin lämnade följande ekonomiska rapport 
o Betalat 1 000 kr till församlingen för hyran av kyrkan 
o Betalt 2 500 kr för tryck av reklamblad 
o 6 186 kr på kontot 
o 37 medlemmar (9 nya medlemmar) 
o Ett bidrag på drygt 1.200 kr har lämnats för väv tråd mm  till Fälttältet. 
 
§ 6 Vårens program 
Se bilaga 2. 
August har förslag på 6 programpunkter: 
o Gunnar Lind i kyrkan (alternativ Zoom eller live på FB) 
o Info om Djurhamnsrodden 
o Plantbytardag (råd om att ha detta i slutet på juli) 
o Info om Djurhamnssvärdet 
o Info om Koggen/Djurhamns Bygdegård 
o Marinloppis ev. i samarbete med båtklubbar 
 
§ 7 Hemsida, FB och Paloma (webbsystem för medlemsut-

skick) 
JUM presenterade den nya hemsidan och hur den är tänkt fungera. Paloma har an-
vänts sparsamt och JUM lägger ut samma på FB som skickas via Paloma. 
 
§ 8 Informationskampanj 
Tryck av 1.500 ex av infobladet samt istopp i alla brevlådor genomfördes av Hans, 
Jan Gille och August i september. Insatsen gav närmare 10 nya medlemmar. Be-
slöts att avsätta 2.500 kr för tryck av nytt infoblad och att genomföra samma in-
formationsinsats så snart det beroende på corona är möjligt att lägga fast ett pro-
gram. Beslöts vidare att August skickar ut ett välkomstbrev till alla nya medlem-
mar.   
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§ 9 Projektrapporter 
9.1 Fanor & Tält  
Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors, Gunn, Pontus och August. 
o Tre av deltagarna i projektet är personer som syr. Väv för tältväggarna har in-

köpts. Ö teatern kommer att samla tidstypiska kläder att användas vid kom-
mande bygdespel.  

9.2 Djurhamnssvärdet  
Arbetsgrupp: August, Janurban, Gunn och Daniel 
o Gunn har tagit fram texter för en folder,  trevikt liggande A4, samma form som 

vi använt tidigare. 
o Vi skall leta efter bilden där Gustav Vasa har ett liknande svärd 
9.5 KOGGEN (ny bygdegård/samlingslokal för 150 personer): 
Arbetsgrupp: August, Maria, Carin, Janurban samt Claes Fellbom och Peter Berg-
man som är adjungerade 
• Möte med Bygdegårdarnas riksförbund har genomförts. August skriver anteck-

ningar från mötet som innehåller bakgrund, syftet med projektet samt en preli-
minär budget och tidsplan. Anteckningarna kommer kunna användas vid för-
ankring inom kommunens kultur- och fritidskontor, exploateringskontor och 
fastighetskontor. 

• Vid mötet framgick att en förutsättning är att genomföra projektet är att det är 
väl förankrat inom kommunen, bl a är detaljplanen väsentlig för byggnationen. 

• Vi uppfattar att vi har stöd från Fredrik Nordvall, chef för kultur- och fritids-
kontoret. 

9.4 Djurhamnsrodden 
Arbetsgrupp: JUM, Pontus, Mats, August, Monica Bergquist och Carin M.  
• Vi har haft ett möte med Djurönäset som vill ingå som medarrangör 
• Tyvärr har vi fått ett nej från försvaret att låna 10-huggar-båtarna. Vi kommer 

undersöka möjligheten att söka på nytt genom Sjövärnskåren och eller Marin-
lottorna. 

• Monica har en kontakt med Johan Stake i Sjövärnskårens styrelse, för att få till 
ett möte innan årets slut. 

• En annan möjlig samarbetspartner kan vara Föreningen Flottans män där Au-
gust är medlem och Laurinsällskapet som tidigare varit intresserad av en täv-
lingsrodd i Stockholm.  

• Den 7 juni 2022 firar Svenska Flottan 500 år. Monica Bergquist som är med i 
arbetsgruppen för Djurhamnsrodden har föreslagit att vi ska delta vilket fick 
styrelsens gehör. Marinen har bildat en arbetsgrupp för firandet som Monica, 
som är medlem i Marinlottorna, kommer hålla sig informerad igenom. 

  
§ 10 Löpande verksamhet 
10.1 Destinationsutveckling  
Arbetsgrupp: Carin o Cajsa 
• Carin tar fram ett dokument för Hemsidan om destinationsutveckling som be-

skriver vårt arbete inom området. August bidrar med ett första utkast. 
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• Karin har varit i kontakt med de som gör appen ”on spot story”. Där finns det 
tankar att vidga området 

• Carin åtog sig att ansvara för att strukturen och innehållet i Hemsidans rubrik 
”Turista i Djurhamn” Carin bad övriga i styrelsen att komma med förslag och 
idéer till innehåll.  

• Projektet Bygd för Bygd drivs av Länsstyrelsen. Kommunstyrelsens ordfö-
rande Deshira Flankör har föreslagit att Länsstyrelsen ska satsa på Djurö. Ka-
rin Österman, Djurö Byalag är kontaktperson för Djurö. Carin och Maria deltar 
i projektet som ska välja ut och finansiera ett antal utvecklingsprojekt. August 
åtog sig att ta fram ett underlag till den  27/11 för presentation av projektet 
KOGGEN. 

• Sveriges Hembygdsförbund driver med stöd från Tillväxtverket ett projekt 
med syfte att utveckla ”Hembygdsturism” Stockholms Hembygdsförbund 
kommer att delta. Vi kommer att hålla oss informerade om vi kan gynnas av 
projektet. 

10.2 Hembygdsarkiv Djurhamn 
Arbetsgrupp: August, Janurban o Hans Jallis Hjalmarsson 
o Projektarbetet fortskrider fredagar 10-12 i Kulturhuset men med anledning av 

corona utan att vi tar emot besök. Vi fokuserar istället på strukturer, var och 
hur bilder ska lagras och var ett urval av bilder ska de publiceras. 

 
§ 11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 10 Tid för kommande styrelsemöte 
Söndagen den 13/12 kl 16.00 genom zoom 
 
§ 11 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 16.10 
   

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 

Söndagen den 13/12 16.00 Styrelsemöte zoom Zoom 

Söndagen den 24/1 16.00 Styrelsemöte zoom Zoom 

Söndagen den 21/2 16.00 Styrelsemöte  

Söndagen den 21/3  16.00 Styrelsemöte  

 


