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Protokoll från styrelsemöte 3-2018 den 16 oktober kl. 18.30 på Vita Grindarna 
Måltid under mötet 
 
Följande deltog 

• Carin Mogerud, vice ordförande 
• Gunn Johansson, ekonomiansvarig 
• August Boj, sekreterare 
• Pontus Brolin 
• Maria Bergström 
• Cajsa Hedberg, adjungerad för kommande projekt 

Följande hade meddelat förhinder 
• Janurban Modigh, ordförande 
• Annika Wideman, webbmaster 
• Uwe Maistner  

 
§ 1. Formalia 
Carin valdes till mötesordförande, August till sekreterare för mötet och Maria valdes att justera protokollet. 
 
§ 2. Genomgång av styrelseprotokoll från styrelsemöte nr 2-2018-09-21 
Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 3. Ansökan om organisationsnummer mm 
August informerade om att ansökan om organisationsnummer är inlämnad och ska vara klart inom kort. Då det är 
klart anskaffar vi bankkonto. Därefter lämnas ansökan in om startbidrag från kommunen, medlemskap i Sveriges 
Hembygdsförbund och Djurö Kulturhus. 

• Beslöts att anskaffa bankkonto i Swedbank. 
 
§ 4. Ekonomi & Budget 
Kommunens startbidrag är på 10.000 kr för nya föreningar. August åtog sig att lista de förväntade etablerings-
kostnaderna som underlag för en budget. 
 
§ 5. Medlemskommunikation 

• Facebook. Annika har lagt ut en facebooksida ”Kulturarv Djurhamn”. Annika, Pontus och Janurban 
hjälps åt att hålla sidan levande och aktuell med ambitionen att något nytt läggs in varje vecka 
framöver. 

• Hemsida. Annika kommer att arbeta vidare med hemsidan. Innehåll diskuterades. Beslöts att föreslå att 
en litteraturlista, byggd på den som finns i boken ”Djurhamn – örlogshamn under Vasatid” görs 
tillgänglig utöver stadgar, styrelse och verksamhetsplan. 

• Grafiskt program. Den namnbild som Janurban tagit fram uppskattades och antogs. Beslöts att vi, för 
att ha en enhetlig grafisk profil, tills vidare ska använda fonten Arial Narrow som brödtext. Maria åtog 
sig att tala med Janurban om kontakt med Lukas Skarbäck för att försöka engagera honom då vi bl. a. 
behöver affischer för våra evenemang. 

• Dialogmötet den 18/10. Beslöts att ställa in mötet samt att undersöka möjligheten att förlägga ett 
dialogmöte med söndagsfika i församlingshuset efter Katarina Schoerner-Carrs föredrag i Djurö kyrka 
den 25/11. Vidare att till mötet ta fram ett informationsmaterial för att då kunna värva medlemmar vilket 
inte går att göra ännu då vi saknad bankkonto.  

  
  



 

FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN 
mobilsvar 0730 22 30 44  -  www.djurhamn.eu  -  info@djurhamn.eu  -  facebook Kulturarv Djurhamn 

org.nr 000000-0000  -  bg: xxxx-xxxx -  swich: 123 000 00 00 

 
 
§ 6. Rapport från Värmdö kommuns Kultur- och Fritidsavdelnings möte med kommunens hembygds-

föreningar 
Vid mötet i Strömma hembygdsgård deltog drygt tio olika hembygdsföreningar. Carin och August representerade 
vår förening. De gemensamma frågor som då togs upp var bl.a.  

• Digitala arkiv – Digitalt museum. Beslöts att vi ska följa utvecklingen och om ett år ha en egen strategi 
för hur vi kan engagera oss i detta arbete. I strategin ska det ingå en budget och finansieringsplan med 
bidragsmöjlighet. August åtog sig att upprätta en åtgärdsplan för kommande ärenden så att inget vi 
beslutar glöms bort. 

• Finrummet. Finrummet är en podd om byggnader, gamla som nya. Olika ämnen avhandlas i varje 
avsnitt. Ansvarig utgivare är producent Jonas Tornberg, Värmdö kommun. Lenore Weibull och Gustav 
Bergström står för innehållet. Lenore är kommunantikvarie och hanterar bygglov, planfrågor och jobbar 
med folkbildning av byggnadsvård. Gustav är en profil inom byggnadsvård som belönats med 
Byggnadsvårdsföreningens pris. Beslöts att följa podden för att se om det finns anledning att engagera 
oss. 

• Spår och leder. På mötet vittnade flera föreningar om kommunens engagemang i arbetet med spår och 
leder. Kommunen lägger resurser på skyltar med kartor och texter, broschyrer produceras och sprids, 
guidade turer anordnas i kommunens regi. Vi konstaterade att det däremot helt saknas strategi för hur 
Sjöhistoriska Stigen ska marknadsföras och användas. I dag är det Djurö Konst & Kultur som ansvarar 
för Sjöhistoriska Stigen. Beslöts att Carin och August tar upp frågan med Fredrik Nornwall och Sabina 
Plomin för att få kommunens stöd för en positiv förändring. 

• Hembygdsförbundets Hemsida. Vid mötet framkom att det är dyrt och krångligt att använda sig av 
Hembygdsförbundets hemsida. Ett råd var att istället att se till att få en länk från Hembygdsförbundets 
hemsida till sin egen. 

  
§ 7. Möte med Värmdö kommuns Kultur- och Fritidsavdelning och Näringslivsavdelningen  
Ett möte är bokat med Fredrik Nornwall, kulturchef och hans medarbetare som arbetar med föreningslivet i 
kommunen, torsdagen den 25/10 kl 17.30 i Kommunhuset. Då mötet bokades sa Fredrik att han även skulle be 
att näringslivschefen att delta. Beslöts att övriga i styrelsen som har möjlighet är välkomna att delta och att 
följande frågor ska tas upp: 

• Vår förening och om de tre ben vi står på och hur långt vi har kommit med att etablera oss 
• Sjöhistoriska Stigen 
• Bygdegård på föreningstomten 
• Bidragsansökningar 
• Ge information om vad vi bestämt om Digitala arkiv och Finrummet 

 
§ 8. Möte med Statens Maritima museer 
Carin informerade om att ett uppföljningsmöte med Statens Maritima Museer (SMM) kommer genomföras i 
Föreningshuset fredagen den 19/10 kl 14. Den 9/3 hade vi ett möte med Fredrik Svanberg chef för SMMs 
kulturarvsavdelning samt intendenterna på samma avdelning Fredrik Blomqvist och Karolina Matts. Från Djurö 
deltog Carin, Cajsa, Pontus, Helena Bruun Nystedt och Marlén Lilja. Syftet med mötet var att återknyta kontakten 
med SMM som Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn sedan tidigare upparbetat. Vi fick råd om vårt fortsatta 
arbete, bl a att vi borde bli medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund, att det finns bidragsmöjligheter genom 
Östersjösamverkan och att vi får tillgång till Sjöhistoriska museets bibliotek. Mötet avslutades med att Fredrik S 
utsåg Fredrik B till vår kontaktperson och det är han som nu kommer till uppföljningsmötet. Efter en muntlig 
genomgång ska vi bl a. visa Fredrik Kyrkslingan och utsiktsplatsen på Dykartomten.  
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§ 9. Cajsas bidragssonderingar för kommande projektarbete mm. 
Utifrån Cajsas tidigare yrkeserfarenheter och senare research informerade Cajsa om möjligheter att få EU-bidrag 
för de projekt som vi diskuterat. Det framgick att regelverket och ansökningsprocesserna är komplicerade och 
kräver kunskap för att hantera. EU har fastställt ett antal programområden inom vilka bidrag delas ut nationellt.  
På nationellt plan tilldelas sedan olika myndigheter och organisationer ansvaret för bidragsfördelning. Aktuella 
programområden inriktas bl a på: partnerskap, kompetensutveckling, klimat, sysselsättning, infrastruktur, service, 
affärsutvecking och migration.  
 
§ 10. Städdag på Föreningstomten lördagen den 20/10 kl 11-14 
Dagen inleds kl 10-11 med ett möte i Djurö Byalags Husgrupp. Då läggs ett förslag om att Husgruppen även ska 
utgöra styrgrupp för projektet Djurhamns Bygdegård. I Husgruppen ingår Gunnar Stenström, Carin och August 
och behöver kompletteras med två personer. Kl. 11 ges information om Husgruppen till de som kommer för att 
delta i städdagen som pågår till kl. 14. 
 
§ 11. Kommande möten 
Tid för kommande möte fastställdes till kl. 18 tisdagen den 13/11. Beslöts att då lägga fast tider för styrelsemöten 
fram till ordinarie årsmöte varav ett av styrelsemötena ska förläggas till Hamn, Historiearvsmuseet i Nacka.  
 
Mötet avslutades. 
 
Djurhamn 2018-10-17 
 
 
 
Carin Mogerud August Boj Maria Bergström 
vice ordförande  sekreterare justerare 


