Protokoll från styrelsemöte den 23 oktober kl 16 i Djurö Kulturhus
Följande deltog:
• August Boj, ordf
• Carin Mogerud, vice ordf
• Kerstin Olesen, ekonomi
• Maria Bergström
• Hans Hjalmarsson
• Gunn Johansson

Följande deltog ej:
• Daniel Martinez
• Janurban, sekr. & webb
• Pontus Brolin

1. Mötets öppnande
August öppnade mötet och önskade alla välkomna.
2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, mötessekreterare, en justerare)
August valdes till mötesordförande, Maria till sekreterare och Gunn till att justera
protokollet från mötet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll från den 17 september 2020
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
5.
5.1
5.2
5.3

Ekonomiinformation av Kerstin
Aktuellt saldo är 9.000 kr
Antalet medlemmar är 33, varav 17 har betalat 150 kr och 25 har betalat 100 kr
Spridningen av terminsprogrammet gav 7 nya medlemmar. Kommande utgifter 2.500 kr i
tryckkostnad för terminsprogrammet och 1.000 kr för kyrkhyra.

6. Mötesrapporter
6.1 Värmdös Kultur- och fritidskontor samt kultur- och fritidsnämnd
Fyra av våra kontaktpersoner på kontoret har slutat och ersatts av två nyanställda. Ny chef
för kulturkontoret är Malin Nyberg som är underställd Fredrik Nornvall.
- Den 15/10 på fm kom kulturchefen Fredrik Nornvall till föreningstomten för ett uppföljningsmöte om KOGGEN.
- Den 15/10 på em samlade kommunen alla hembygdsföreningar för en information i Kommunhuset. Föreningarna berättade kort om sina aktiviteter under coronatider. Kommunen
berättade om det nya systemet med behovsinsamling och behovsanalys som framöver ska
ligga till grund för kommunens insatser och föreningsbidrag.
- Den 20/10 träffade August och Helena Bruun Nystedt, som representanter för Föreningen
Djurö Kulturhusförening, kommunens kulturstrateg Elisabeth Fagerstedt och kultursekreterare Liza Lövén. August och Helena informerade om vår paraplyförening Djurö Kulturhus
vilket var uppdraget.
- Den 18/11 kommer kulturnämndens ordförande Jasmin Farid och vice ordförande Amie
Krondahl till Djurö för att informera sig om Kulturarv Djurhamns verksamhet.
- Den 25/11 kommer Elisabeth Fagerstedt och Liza Lövén till Djurö för att få samma information.
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6.2 Bygdegårdarnas Riksförbund
- Den 21/10 kom Riksförbundets kanslipersonal på 10 personer samt Monica Eriksson från
Stockholmsdistriktet till Föreningstomten för att informera sig om planerna med KOGGEN.
Därefter samlades alla vid Djurö kyrka. Efter kort vandring vid kyrkudden gick vi in i kyrkan. August berättade om Djurhamns marina historia och vår förenings tillkomst och Claes
Fellbom informerade om tankarna om och behovet av ungdomsverksamhet för KOGGEN.
- Den 17/11 får vi ett uppföljningsmöte med berörda på riksförbundets kansli i Stadshagen.
August och Maria samt eventuellt Carin deltar. Byggnadsingenjör Ulph Lundgren är vår
kontaktperson.
6.3 Övriga mötesrapporter
- Maria och Carin informerade om ett förmöte den 9/10 med länsstyrelsens projekt Bygd för
Bygd och några representanter för Djurö. Projektets syfte är att bidra till landsbygdsutveckling. Första orterna i projektet är Djurö och Ljusterö. Meningen är att föra en dialog med så
många som möjligt från orten om nuläget och framtida utveckling. Visst ekonomiskt stöd
kan erhållas genom projektet. I mötet deltog från Värmdö kommun översiktsplanerare
Patrik Stenberg. Från länsstyrelsen medverkade Patrik Cederlöf, Hanna Alfredius och
Rebecca Berlin. Nästa steg borde vara ett stormöten med boende och intresserade av Djurös
utveckling. P g a COVID-19 kommer det istället att bli många möten med färre deltagare per
gång.
- Carin informerade om att hon tackat ja till att delta i LEA, Lokalekonomiska analyser, som är
en övergripande och långsiktig behovsinventering av insatser utifrån vårt områdes demografi. LEA samordnas i vårt område av Mötesplats Stavsnäs.
7. Höstens och vårens program
7.1 Gunn åtog sig att boka en berättare till programpunkten i Djurö kyrka den 5/12. I första
hand Bengt Lind om Rysshärjningarna på Djurö/Vindö. I andra hand Annika Sandén som
forskar om den vanliga människans liv och villkor under 1500- och 1600-talen.
7.2 Följande förslag till programpunkter för våren 2021 listades:
- Trädgårdsutflykt till Bergianska Trädgårdarna
- Information om Djurhamnsrodden
- Berättarkväll i Djurö kyrka om Fanor och Standar med invigning av fälttältet
- Berättarkväll om Familjen Jansson av Lena-Maria Jansson eller av Ted Rosvall om
stormaktstidens kungar och drottningar med fokus på Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika som
det finns porträtt av i Djurö Kyrka.
7.3 Övriga förslag
- Historiska måltider i Djurö Kulturhus
- Trädgårdsutflykt till Enköping
- Berättarkväll med författaren Emma Hemberg om boken där August är en av karaktärerna
- Berättarkväll med vindöbon Nina Burton, poet och ordförande i Samfundet de nio.
8. Informationskampanjen
- Hans var kampanjgeneral då ca 1200 höstprogram delades ut i brevlådor på Skepparön,
Djurö, Vindö och i Stavsnäs. Till sin hjälp hade han August och Jan Gille som springare. Totalt
10 timmar gick åt.
9. Projekt
9.1 Fanor & Tält Arbetsgrupp: Bibbi Bengtsson, Kerstin Mogerud, Gunn, Pontus och August
Arbetet löper på i samarbete med Ö-teatern.
9.2 Djurhamnssvärdet Arbetsgrupp: Janurban, Gunn och Daniel
Arbetsgruppen träffas den 25/10 kl 16 då riktlinjer för kommande arbete läggs fast.
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9.3 Djurhamnsrodden Arbetsgrupp: Janurban, Pontus, Mats, August, Monica Bergquist och Carin
Arbetsgruppen träffas den 25/10 kl 18 och ska då lägga förslag till vision, syfte och mål inför
mötet med Djurönäset och Kustbevakningen.
9.4 Djurhamns Bygdegård Arbetsgrupp: Maria, August och Carin
Vid mötet med Bygdegårdarnas Riksförbund den 17/11 utgår vi från det underlag för
projektplan som har utarbetats med bl a finans- och tidsplan.
9.5 Tillväxt Djurhamn/Hembygdsturism
Sveriges Hembygdsförbund har inlett ett projekt om Hembygdsturism efter att en förstudie
genomförts. August har informerat hembygdsförbundets generalsekreterare om vårt projekt Tillväxt Djurhamn (57 milj kr) vilket skickats vidare till projektansvarig. Vid ett webbmöte den 28/10, till vilket August, Maria och Janurban anmälts, kommer information om
nästa steg i projektet att presenteras. Om Tillväxtverket godkänner vårt projekt blir det för
stort för vår förening. Därför har August har ett möte den 29/10 med Mia Enander Lanner
och Per Lejoneke på konsultbyrån Prioriterat som arbetar med uppdrag med fokus på
”social hållbarhet och gemenskap”. Detta för att presentera Tillväxt Djurhamn med syftet att
få deras intresse för att driva projektet.
10. Löpande verksamhet
10.1 Destinationsutveckling Arbetsgrupp Carin & Cajsa
August informerade om en projektidé om tematurism som är tänkt att presenteras för Visit
Värmdö. Carin tyckte det var värt att arbeta vidare på idén vilket August åtog sig.
10.2 Hembygdsarkiv Djurhamn Arbetsgrupp: August, Janurban och Hans
Projektet har inletts med att Janurban och August den 22/10 deltog i en halvdagsutbildning
i digital bildhantering anordnad av Föreningsarkiven i Stockholm. Varje fredag fram till mitten av december inbjuds Djuröbor att få sina bilder scannade. Ett samarbete med Lars-Åke
Bäckdahl och Lars Carpelan om att lägga in alla bilder med bildtexter från boken ”Djurö i
Bilder under 100 år” ska diskuteras den 6/11. En manual för arkivarbetet har utarbetats.
11. Tid för kommande styrelsemöten
Gunn åtog sig att kontakta alla i styrelsen för att komma fram till en tid då alla kan delta med
utgångspunkt från fredagen den 20/11 kl 18.30 eller söndagen den 22/11 kl 15.
12. Mötets avslutades
2020-10-25 // ab/mb/gj
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