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Anteckningar från styrelsemöte 2019-06-12 på Vita Grindarna
Följande deltog:
• Janurban Modig, ordförande
• Carin Mogerud, vice ordförande
• August Boj, sekreterare (anmält förhinder
med anledning av begravning i Uppsala)
• Gunn Johansson, ekonomi
• Maria Bergström

Följande hade anmält förhinder:
• Pontus Brolin
• Annika Wideman, webbmaster
• Elin Kainulainen

1. Mötets öppnades
Janurban hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Val av sekreterare och justerade
August valdes att skriva mötesprotokollet. Maria valdes att justera protokollet.
3. Ekonomi och medlemmar
Banksaldo 11.439 kr efter utbetalning till Håkan Dahlström på 2.000. Vi har 35 enskilda
medlemmar och en företagsmedlem.
4. Rapporter
4.1 Carin rapporterade från Konst & Kulturs årsmöte. Marias motion om Sjöhistoriska
stigarna (SHS) togs upp på mötet och Carin hade möjlighet att påtala behovet av
bättre marknadsföring av SHS. Carin kommer att hålla kontakt med Bengt Cnattingius
och följa upp Konst & Kulturs 5-punktsprogram som kommer bidra till bättre info och
marknadsföring av SHS.
4.2 August rapporterade från Konst & Kulturs vårfest. Ordföranden Lotta Lagerman tog
upp SHS i sitt välkomsttal och informerade om att det kommer bli bättring av deras
åtagande att administrera och marknadsföra SHS. Beslöts att verka för en bra
samverkan Konst & Kultur i vårt arbete med Marinmuseum Djurhamn som är av
mera långsiktig karaktär.
4.3 Vid mötet med verksamhetschefen för Stiftelsen Kulturmiljövård (KMMD), Stefan
Elgh deltog Carin, August, Maria och Janurban. Vi presenterade våra planer med
projektet Tillväxt Djurhamn och informerade om vårt intresse av en samverkan med
KMMD om det pedagogiska innehållet i Marinmuseum Djurhamn samt våra tankar
om gemensam administration och ledning för Marinmuseum Djurhamn och HAMN.
5. Programverksamhet
5.1 Till plantbytardagen den 1/6 utanför Kulturhuset kom 8 deltagare och inbringade 110
kr. Vädret var inte det bästa.
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5.2 Djurhamnssvärdet. Janurban kommer att inleda arbetet med ”projektet
Djurhamnssvärdet” och besöket på Historiska Museet efter midsommar. Gunn
lämnar kontaktuppgifter och Janurban tar över ansvaret för museibesöket som
planeras till i början av hösten.
5.3 Flykten över Östersjön. August ansvarar för programpunkten som bygger på en
information om Statens Maritima Museers projekt som drivs av Mirja Arnshav och
handlar om hur människor under olika epoker har flytt från Estland till Sverige. En
anledning till programpunkten är att Djurö församling har Ormsö som vänort och
Värmdö Kommun har Dagö som vänort.
6. Projektet Tillväxt Djurhamn
Sofia Brorsson har kallat till telefonmöte 24/6 kl 10. Carin, Maria och August samlas
hos August. Även Pontus tillfrågas.
6.1 Marinmuseum Djurhamn
Under sommaren riggas ett ”Visitors Center” i Vita Grindarnas inomhus-del av
restaurangen. Fyra uppfordrade 70X100-affischer samt svärdsbilden bildar
inramning.
6.2 Hembygdsgård
• August kommer att ta kontakt med kommunens fastighetschef Bent Lind för
att få stöd för att Kultur- och fritidskontoret tar över Föreningshuset. Om det
blir möjligt kan vi inleda diskussioner med Djurö Byalag om att ta över avtalet
med kommunen och registrera fastigheten som en bygdegård.
• Maria undersöker möjligheten att få ta över den kiosk som en gång fanns vid
färgeläget. Idén är att flytta kiosken till ”Hembygdsgården”.
7. Destinationsutveckling
• Ett program för föreningens arbete med destinationsutveckling behöver
utarbetas. Carin är ansvarig tillsammans med Pontus.
• Beslöts att ta fram ett enkelt material ”Besöksmål Djurhamn” med uppgift om
vad som finns att se och göra på Djurö: bad, promenader, shopping. En
arbetsgrupp behöver bildas för arbetet.
8. Tid för kommande möte
Inget bestämdes.
9. Mötet avslutades
2019-06-19//ab/mb
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