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Anteckningar från styrelsemöte 2019-10-13 kl 18 i Kulturhuset 
 

Följande deltog 

• Carin Mogerud, vice ordförande 

• August Boj, sekreterare  

• Annika Wideman, webbmaster 

• Gunn Johansson, ekonomi 

• Maria Bergström 

• Pontus Brolin 

Följande deltog inte  

• Janurban Modig, ordförande 

• Elin Kainulainen  

• Cajsa Hedberg, adjungerad 

 
1. Mötets öppnande 
Carin öppnade mötet och hälsad alla välkomna till mötet. 
 

2. Val av mötesfunktionärer  
August valdes till sekreterare och Maria till justerare. 
 
3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen kompletterades med ”Öppen dörr” aktiviteten den 26/10 14-17  
och fastställdes därefter. 

 
4. Genomgång av anteckningar från tidigare möte 
Anteckningar från den 5/9 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Ekonomi och medlemmar 
I föreningens kassa finns 11 395:72.  
En ny medlem har tillkommit: Tom Arkrot, Skepparövägen, transport.teknik@gmail.com. 
Janurban skickar välkomstbrev. 
 

6. Hemsida och webb, Annika 

• Annika har valt att inte använda sig av Hembygdsförbundets hemsida. Vår hemsida 
är uppdaterad. Vi kan alla hjälpa till att aktivera hemsidan genom att skicka råtext 
med bilder som Annika redigerar och lägger in. Mailfunktionen fungerar nu bra.  

• Pontus åtog sig att öppna en Youtubekanal. 
 
7. Rapporter 

• Invigning av Bultens Delfin den 8/9 genomfördes på ett tillfredsställande sätt! Drygt 
60 personer deltog, Janurban hälsade välkommen, därefter talade Bultens mamma 
Camilla Hultgren och konstnären som skapat skulpturen, Håkan Dahlström. Anders 
Axelsson på Djurö Marin & Svets uppmärksammades för det fina sätt han utfört den 
rostfria ”vågen” som bär skulpturen. Allt avslutades med att Camilla med hjälp av 
bl.a. Kerstin Olesen bjöd på generös buffé med toast och mousserande vin. 
Konstaterades att Bulten-projektet med utställning i Kulturhuset, samverkan med 
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församlingen och invigningen bidragit till vår förenings renommé. Försäkringsfrågan 
behöver tas upp med kyrkorådet. 
 

• Öppet Hus på Kustbevakningen 21/9 blev framgångsrik och vi kunde knyta nya 
kontakter. Pontus riggade utställning och bord snabbt och proffsigt med lite hjälp av 
August som stod för transport. Maria och Carin bistod med publikkontakt. Viktigt att 
följa upp kontakten med Kustbevakningen. 

 

• Värmdö kommuns möte med Värmdös hembygdsföreningar den 30/9 kl 16-18  
Kulturkontoret kallar alla hembygdsföreningar till ett höstmöte varje år. I år var det 
Skärgårdsmuseet som stod som värd. Sabina Plomin som är kommunens förenings-
samordnare hälsade välkommen.   
 Annika, August och Maria deltog från oss och vi informerade om att vi kommer ha 

ett föredrag om ”flykten över Östersjön” i december och visning av Djurhamns-
svärdet på Historiska museet under hösten. 

 Skärgårdsmuseet informerade om sedvanligt deltagande på Allt för sjön 2020 med 
en utställning om seglation med ved, sand mm som senare blir temautställning på 
Skärgårdsmuseet nästa sommar. 

 Ingarö Hembygdsförening informerade om att deras Kulturträdgård är klar tillsam-
mans med en ny kulturstig. Invigning 2020. 

 Värmdö Skeppslag inbjuder till arkivkurs den 12 november kl 14, om hur man 
arkiverar klokt och säkert. August har anmält sig till kursen. 

 Kulturkontoret informerade om att dom har startat ett projekt där dom scannar 
12.800 färgdiabilder från Värmdö och fabriken i Gustavsberg. Kommunens bild-
arkiv kommer vecka 50 att publicera lite av det nya materialet. 

 Kommunens instragramkonto är ett stafettkonto där föreningar får ha kontot i en 
vecka och presentera som verksamhet. Är vi intresserade ska vi kontakta Sabina. 

 Sabina åtog sig att ta reda på om kommunen har protokoll från Djurö kommun 
från tiden före sammanslagningen. 

 Gabriel Prenzlau Enander, Värmdö Skeppslags Fornminnesförening, kommer att 
sätta ihop och maila ut en intresseförfrågan till Värmdös hembygdsföreningar om 
att hyra Briggen Tre Kronor för en dagsseglats. Det kommer kosta 1.000 kr för 45 
personer. 

 
Kommande vårmöte 2020 med Hembygdsföreningar utan kommunen blir hos Värmdö 
Skeppslag blir den 30 mars kl 17. 
Kommande höstmöte 2020 med kommunen står vår förening för och blir den 12 oktober kl 
16-18 2020 i Djurö Kulturhus. 
 
8. Programverksamhet 2019 

• Janurban har inför mötet meddelat att han tar på sig det övergripande ansvaret för 
programverksamheten. 
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• 26/10 Öppen dörr i samarbete med Byalaget och Mötesplats Stavsnäs. Annika 
samordnar. Nya Djurhemmets nyinflyttade ska få en särskild inbjudan som vi ber att 
Janurban ordnar med. 
 

• Prel. 16/11  Djurhamnssvärdet, information och visning på Historiska Museet. 
Janurban håller kontakt med museet. 
 

• Lördagen den 7/12 ”Flykten över Östersjön”, föredrag prel. i Djurö Kyrka.  
August har talat med Yvonne Hallin om att vi får vara i kyrkan. Vi får inte ta inträde. 
August har vidare bokat Mirja Arnshav på Statens Maritima Museer SMM som 
erbjuder sig att hålla föredraget. Hon är anställd av SMM på 20%. Därför är hennes 
arvode 3.000 kr. Hon har inte F-skattsedel. Beslöts att anlita Mirja. Uppdrogs åt 
August att undersöka möjligheten till bidrag från kommunen. 
 

• Projektet Tillväxt Djurhamn 
August föreslog att vi inte nu ska gå vidare med att kalla till möte med Stiftelsen 
Kulturmiljövård och Museichef Mari Svedin på Hamn i Nacka och inte heller kalla till 
referensgruppsmöte med Statens Maritima Museer för utveckling av Marinmuseum 
Djurhamn. Utan vänta med det något år och inrikta arbetet på att få fler 
medlemmar och konsolidera vår verksamhet. Ett första steg kan istället vara att ta 
fram en skiss för att kunna presentera våra planer på ett mer tydligt och 
professionellt sätt.  Förslaget vann gehör. 
 

• August, Marinmuseum Djurhamn 
Uppdrogs åt August att söka 200.000 kr från Länsstyrelsen för arvode till arkitekt 
Andreas Engberg att utföra en skiss över vårt område med Hembygdsgård, 
Marinmuseum Djurhamn, besöksbryggor med småbåtshamn samt utsiktsplatser. 
 

• Pontus: Besöksbryggor och småbåtshamnar 
För att komma vidare i frågan uppdrogs det åt Pontus att ta kontakt med VD 
Michael Larkner på Värmdö Hamnar som äger Stavsnäs Vinterhamn, Sollenkroka 
brygga, Djurö Hamn och hamnen i Sandhamn. Detta för att vi ska få veta hur 
bolaget ställer sig till våra planer. 
 

• Maria: Hembygdsgård  
En optimal överenskommelse har gjorts med Värmdö kommuns fastighetschef 
Bengt Lind som innebär att ett tillsvidarekontrakt för Föreningsfastigheten utan 
hyra eller kostnad för el. Detta genom Djurö Byalag som tills vidare står för avtalet 
men som kan tänka sig att Kulturarv Djurhamn får överta avtalet framöver om det 
gynnar Byalaget och Kulturarv Djurhamn. Uppdrogs åt Maria att skriva en 
projektplan för den planerade Hembygdsgården. 
  

• Janurban: Djurhamnssvärdet. Inget nytt. 
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• Carin: Vandrarhem. Inget nytt. 
 

•  Byggnadsvårdsläger 2020, Janurban. Inget nytt. 
 
9. Destinationsutveckling, Carin & Cajsa. 

• En destinationsutvecklingsplan har skrivits av Cajsa som Carin kommer att komplet-
teras och justeras. Beslöts att den därefter ska göras tillgänglig på vår hemsida. 

• Carin går en 2-årig distansutbildning på Yrkeshögskolan i Falun i Destinations-
utveckling. Carin tycker utbildningen är bra och den kommer gynna vår verksamhet.  

• Claudia Quas som har varit en kontaktperson på kommunens näringslivskontor har 
slutat. 
 

10. Information och medlemsrekrytering 

• Konstaterades att det är viktigt att rekrytera företagsmedlemmar, vilket ligger 
närmast till för Carin och Pontus. 

• Gunn kommer ta fram den demobroschyr som hon tidigare åtagit sig.  

• ”Öppen dörr” är viktig för att nå nya medlemmar. 
 

11. Övriga frågor 

• Uppdrogs åt August att förse Annika med text och bilder från skriften ”Glimtar ur 
Värmdös historia”. 

 
12. Tid för kommande möten 

• Fredagen den 8 november kl 18, styrelsemöte i Kulturhuset. 

• Måndagen den 30 mars 2020 kl 17, Hembygdsmöte hos Värmdö Skeppslags 
Fornminnesförening.  

• Måndagen den 12 oktober 2020 Kommunmöte med hembygdsföreningar i 
Kulturhuset. 
 

2019-10-20  // ab 

 


	Anteckningar från styrelsemöte 2019-10-13 kl 18 i Kulturhuset

