Styrelseprotokoll från styrelsemöte fredagen den 10 maj kl 16-18 i
Kulturhuset
Deltog

Janurban Modigh, ordförande

Gunn Johansson, ekonomiansvarig

Annika Wideman, webbmaster

Maria Bergström

Pontus Brolin

Deltog inte

August Boj, sekreterare

Carin Mogerud, vice ordförande

Elin Kainulainen

§ 1 Mötet öppnades
Janurban hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare och justerare
Maria valdes att skriva mötesprotokollet. Annika valdes till att justera protokollet.
§ 3 Ekonomi
Banksaldo 13 749 kr, varav 3 000 kr avser en skulptur som ska betalas vidare till Håkan
Dahlström med 2 400 kr. Vi har 35 enskilda medlemmar.
§ 4 Programverksamhet
Projektet Marinmuseum Djurhamn
Den skriftliga rapporten förstudie om ”Projekt Tillväxt Djurhamn” från August mottogs
väl. Förslagen godkändes. Några tillägg gjords
- En punkt 0 Samråd om kravspecifikation lades till. Meningen är att innan Andreas
anlitas har vi beskrivit våra och en del av befolkningens tankar, önskningar, åsikter.
- Angående punkt 2 bör vi även kontakta Skärgårdsmuseet om
- I punkt 3 får vi inte glömma att tydliggöra vad vi avser med Marinmuseum
Besöksbrygga och småbåtshamn
Pontus har efter samtal med August startat planerna för både besöksbrygga och
småbåtshamn bl a genom att besöka olika stränder
Hembygdsgård
Maria har ännu inte planerat något. Frågan kommer in något senare, men behöver lång
beredningstid.
Djurhamnssvärdet samt Byggnadsvårdsläger 2020
Janurban har en projektplan om svärdet som han har koll på. Likaså är
Byggnadsvårdslägret under kontroll.
§ 4 Destinationsutveckling
Eftersom Carin inte var med togs inget specifikt upp
§ 5 Hemsida och webb
Annika har inte ännu lagt över vår hemsida till Sveriges Hembygdsförbunds hemsida,
men det finns med i hennes planering.
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§ 6 Medlemsbrev
Vi ska skilja på att vad som är vad: Nyhetsbrev, Inbjudningar och Medlemsinformation är
olika saker. Nästa gång hoppas vi kunna ta beslut om det.
När vi fått till ett första utseende och form av medlemsbrev så ska förslaget skickas ut till
samtliga innan det distribueras.
§ 7 Övriga frågor
 Gun föreslog att vi nästa år är med på Skräpplockningsdagen i början av maj. Kanske
i samverkan med andra föreningar och skolan.
 Annika meddelade att hon bevakar Briggen Tre Kronor som fortfarande är under

rekonstruktion.
 Janurban rapporterade från Kulturhusföreningens möte, som han tyckte hade fel

fokus. Fokus bör vara hur vi sköter om huset och har gemensam glädje av det. Vad
olika föreningar har som program bör inte vara så centralt.
 Det tidigare samarbetsavtalet mellan Sjöhistoriska Stigens vänner och Värmdö
kommun från 2016 har vi fått, avtalet bifogas vårt protokoll.
§ 8 Kommande händelser
Den 24 maj kl 18-21 är det Öppen dörr på Djurö. Vi kan dela aktivitet med Byalaget och
Djurö församling som har korvgrillning utanför Klockargården. Gun åtog sig göra en
tipsrad med frågor rörande Kulturarvets ämnen.
Den 18 maj kl kommer musiechefen för HAMN. Kulturarv tar emot henne och ordnar
också så hon kommer till Skärgårdsmuseet.
Nästa styrelsemöte blir 12 juni kl 15.00.
§ 13 Mötets avslutning
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Maria Bergström
sekreterare

Janurban Modigh
ordförande

Annika Wideman
justerare
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