Protokoll från styrelsemöte på Historiska museet, torsdagen den 12 december kl 9-12
Följande deltog:
• Janurban Modig, ordförande
• August Boj, sekreterare
• Gunn Johansson, ekonomi
• Maria Bergström
• Pontus Brolin
• Kerstin Olesen (gäst)

Följande deltog ej:
• Annika Wideman
• Elin Kainulainen
• Cajsa Hedberg, adjungerad

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet
2. Val av mötesfunktionärer
Janurban valdes som mötesordförande, August valdes att skriva protokoll och Maria valdes
att justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Djurhamnssvärdet
Andreas Olsson, Livrustkammaren, och Pia Bengtsson Melin, Historiska museet, hälsade oss
välkomna till museet och presenterade Djurhamnssvärdet som hade tagits fram från det
specialtempererade förrådet. Svärdet diskuterades och följande framkom:
• Vårt arbete kring svärdet ska resultera i följande
a) Fakta som underlag för en informationsskrift. August inleder med att
sammanställa den fakta som finns i dag och kontakta Nils Drejholt som tidigare
arbetat Livrustkammaren och som tros känna till svärdet.
b) Finna en svärdsmed som kan göra en kopia av svärdet, som det kan antas ha sett
ut då det brukades, för att infordra en offert på tillverkning. Vidare finna någon
som kan göra en kopia på svärdet som det ser ut i dag. I båda fallen är kontaktpersonen på Historiska museet Jenny Nyberg. Hon kan erbjuda åtkomst till
svärdet och kontakt med konservator Ulrik Skans. Preliminär budget för de båda
kopiorna uppskattas av Pia Bengtsson Melin till 250.000 kr. Janurban som har
skrivit en preliminär projektplan för svärdsprojektet är projektledare. Han får
hjälp av Pontus för att finna lämplig svärdsmed.
Svärdpresentationen avslutades med att tacka Andreas och Pia för att de ställt upp med
visning och möteslokal.
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5. Genomgång av mötesanteckningar från styrelsemöte den 8 november
Anteckningarna lades till handlingarna.
6. Ekonomi och medlemmar
• Gunn redovisade ett saldo på 14.172:82 efter kommunbidrag på 3.000 kr,
affischkostnad på 900 kr och medlemsintäkter på 750 kr (vilket innefattar även
medlemsavgift för 2020).
• Fem nya medlemmar.
7. Hemsida och webb
Föreningens hemsida och facebooksida har uppdaterats kontinuerligt av Annika.
8. Rapporter
• Symposium om Stora Nordiska Kriget på Slagfälts museet HAMN
Janurban och Pontus deltog tillsammans med ytterligare ca 30 personer. De informerade om
de olika föredragens innehåll som inriktade sig på Det Nordiska Kriget 1719-1721. Janurban
och Pontus kom under symposiet överens med LO Nilsson från Dalarö Turistbyrå och Marie
Svedin, chef för Slagfältmuseet Hamn, om att i början av 2020 ha ett uppföljningsmöte för
att se om ett konkret besöksnäringssamarbete kan inledas redan till sommaren.
• Flykten över Östersjön föredrag i Djurö Kyrka av Mirja Arnshav
August informerade om att föredraget som inleddes av kyrkoherde Yvonne Hallin, som
hälsade välkommen till kyrkan och gav några egna glimtar om Östersjöflyktingar, var
välbesökt. Drygt 60 personer deltog. Föredraget var uppskattat. Vi fick flera nya medlemmar
och Mirja fick flera kontakter som kan bidra till det forskningsprojekt som hon arbetar med
på 20 % av sin arbetstid för Statens Maritima Museer.
9. Verksamhetsplanering för 2020
Följande förslag till insatser diskuterades. Beslut om prioritering tas upp vid kommande
styrelsemöte.
a) Information
• Rutiner för original, tryck och spridning av affischer, Janurban
• Uppdatering & utveckling av hemsida och sociala medier, Annika därefter Janurban
• Uppdaterad föreningsinformation med inbetalningskort, Janurban
• Folder om föreningen, Janurban med underlag från Gunn
• Folder om stigarna, Janurban med underlag från Gunn
• Informationstält, Pontus
• Historisk örlogsflagga, August
Huvudansvar: Janurban
b) Djurhamnssvärdet, projekt och aktivitet
• Faktainsamling, August inleder arbetet
• Skrift, ska diskuteras med Hans Hjalmarsson
• Föredrag, extern föredragshållare, Janurban
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• Insamling av pengar för svärdskopior m m, Janurban
• Arbete för att åstadkomma svärdskopior, Janurban och Pontus
Huvudansvar: Janurban
c) Båtsmansforskning,
• Forskning och faktainsamling, August
• Skrift, ska diskuteras med Hans Hjalmarsson
• Bidragsansökan, August
• Föredrag i Barren på Vindö, August
Huvudansvar: August
d) Hembygdsarkiv
• Faktainsamling, August
• Projektbeskrivning, August
• Bidragsansökan, August
• Medlemsmöten, August
• Föredrag för andra föreningar om ev samverkan, August
Ansvar: August
Förslaget har presenterats för Djurö Byalag som står bakom idén om ett Hembygdsarkiv.
e) Marinmuseum Djurhamn
• Arbetsgrupp för beslut om var de sex utsiktsplatser ska vara och hur de ska gestaltas.
August, Pontus och Janurban samt eventuellt fler
• Skiss och innehåll för ett Visitors Center: Svärdet/Rysshärjningarna/Ehrenström
August, Pontus, Janurban och eventuellt fler
• Diskussion med Stiftelsen Kulturmiljövård (HAMN) om pedagogiskt innehåll
August, Pontus och Janurban och eventuellt fler
• Diskussion med Värmdös Kulturkontor och Näringslivskontor
August och Carin
• Bilda referensgrupp
August, Carin, Marie Svedin från Hamn, Mia Enander Lanner från Mötesplats
Stavsnäs, Karolina Matts från Statens Maritima Museer, representanter för Värmdö
kommun och eventuellt fler
Huvudansvar: August
f) Förslag till övriga insatser
• Segling med Briggen Tre Kronor i september, Carin och Gabriele Prenzlau-Enander
• Föredrag om ett renare Östersjön, Carin
• Föredrag om Väderfenomen, Janurban
• Växtgrupp och Plantbytardag, Gunn
• Starka kvinnor i Djurhamn, Gunn, Maria och Kerstin
g) Pågående eller tidigare beslutade projekt
• Destinationsutveckling, Carin
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•
•
•
•

Bygdegård, Maria
Bryggor & Småbåtshamn, Pontus
Vandrarhem, Carin
Byggnadsvårdsprojekt – Lusthuset på Kyrkudden, Janurban

10. Tid för kommande styrelsemöte och förslag till tid för årsstämma
• Styrelsemöte: Fredagen den 10 januari kl 18.
• Förslag till årsstämma: lördagen den 15 februari kl 15 i Kulturhuset.
11. Mötet avslutades
2019-12-15 // ab/mb/jm
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