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Anteckningar från styrelsemöte den 13 november kl 18.00
Följande deltog:
• Janurban Modigh, ordförande
• Carin Mogerud, vice ordförande
• Gunn Johansson, ekonomiansvarig
• Annika Wideman, webb
• August Boj, sekreterare
• Maria Bergström
• Pontus Brolin
Uwe Meistner, besöksutveckling hade meddelat förhinder
§ 1. Formalia
Janurban valdes till mötesordförande, August till mötessekreterare och Maria valdes att justera mötesprotokollet.
Beslöts att fördela ansvaret inom styrelsen på tre områden.
a) Basverksamhet med medlemsaktiviteter: Janurban, Gunn och Annika
b) Projektverksamhet: August och Maria
c) Besöksutveckling: Carin, Pontus och Uwe
§ 2. Administration
• Annika åtog sig att utöver hemsida och facebookgrupp, även ansvara för originalhandlingar och digitalt
arkiv. Som stöd bidrar i första hand Janurban och Pontus.
• Efter att vi nu fått organisationsnummer, bankkonto, bankgiro återstår bara ett swishnummer.
§ 3. Budget
Följande budget gäller fram till ordinarie årsstämma i vår:
Intäkter
30 medlemskap vuxna á 150 kr 4.500
20 medlemskap 18/70 á 100
2.000
20 företag á 500
10.000
Startbidrag Värmdö kommun
10.000
Summa intäkter
27.500
Kostnader
Startkostnader
10.000
Programverksamhet
7.500
Info- och marknadsföring
10.000
Summa kostnader
27.500
August lämnade följande kostnadsprognos att täckas av kommunens startbidrag på 10.000:
• Medlemsavgifter för Hembygdsförening, Bygdeförening,
Djurö Kulturhus och mötesplats Stavsnäs
3.000
• Kommunikation
1.500
• Bank
1.000
• Medlemsrekrytering
4.500
10.000
§ 4. Mötesrapporter
• Möte med Värmdö kommun, Kultur & fritid den 7/11
Följande deltog: Sabina Plomin och Fredrik Nornvall från kommunens Kultur & fritid, Carin, Annika, Janurban,
Maria och August från fkd. Mötet syfte var att presentera planerade projekt och diskutera bidragsmöjligheter och
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kommunsamverkan. Fredrik var positiv till att fkd ansöker om bidrag för kommunmedverkan för bygdegård.
Sabina skriver anteckningar från mötet.
• Möte med Statens Maritima Museer SMM den 9/11
Följande deltog: Karolina Matts från SMM, Carin, Maria, Janurban och August från fkd. Mötets syfte var att hålla
fortsatt kontakt med SMM för samverkan kring aktiviteter och projekt och att få nätverkskontakter. August förde
anteckningar.
• Möte med Bygdegårdarnas Riksförbund den 12/11
Följande deltog: Carina Hördegård Bygdegårdarnas Riksförbund, Monica Eriksson Stockholms läns
Bygdegårdsdistrikt samt Carin och August från fkd. Syftet med mötet var att informera oss om
medlemskapsansökan och att få stöd för projektet Djurhamns Bygdegård. August förde anteckningar.
§ 5. Medlemskap
• Ansökan om medlemskap i Föreningen Djurö Kulturhus är ansökt och bevilja från 2019. Årskostnaden
är 700 kr.
• Ansökan om medlemskap i Stockholms läns hembygdsförbund är inlämnad. Beslut tas den 14
december.
• Beslöts att ansöka om medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund. Formulär fylldes i och
undertecknades.
• Beslöts att ansöka om medlemskap i Mötesplats Stavsnäs. Man betalar en medlemsandel till en kostnad
av 200 kr.
§ 6. Informationsmötet den 25/11 kl 17 i församlingshuset
• August tar fram följande informationsblad: rekryteringsblad med inbetalningskort, projektbeskrivning för
Marinmuseum Djurhamn samt projektbeskrivning för Bygdegård Djurhamn.
• Lukas Skarbäck anlitas för att ta fram en A4-affisch i 20 ex för hemsidan och uppsättning i närområdet.
• Janurban ansvarar för programinnehåll.
• Carin ansvarar för servering
• Pontus åtog sig att fixa tjärdoftande snörtofsar.
Syftet med infomötet är att rekrytera medlemmar. Målet är att få 30 medlemmar.
§ 7. Programverksamhet
• Janurban åtog sig att kontakta Maria Sveden för ett möte på Kulturarvsmuseet HAMN i Nacka.
• Pontus åtog sig att ordna ett möte med L.O. Landin, Dalarö Turistbyrå som sedan 2007 tillsammans
med lokala företag driver turistbyrå och hamnverksamhet.
• Janurban, Gunn och Annika kommer bestämma tid för möte för att planera kommande
medlemsaktiviteter. Alla uppmanades att utöver de aktiviteter som redan har planerats inkomma med
ytterligare förslag och även tänka igenom tidigare föreningsaktiviteter som inte längre genomförs.
§ 8. Projektverksamhet
Projekt Djurhamns Bygdegård
Maria presenterade planritning på Skärgårdskyrkan i Hemmesta som eventuellt kommer säljas. Planerna har
tidigare varit att bygga till men nu diskuteras möjligheten att istället bygga nytt och sälja den nuvarande kyrkan
som är nedmonterbar. Byggnaden har sedan tidigare varit en förebild för Bygdegård Djurhamn. Ett första
styrgruppsmöte är inbokat i Föreningshuset den 26/11 kl 14.00 då August ska presentera ett första utkast till
projektplan. Tänkt finansiering är den som söks genom Bygdegårdarnas Riksförbund där Boverket står för 50%,
kommunen för 30 % och som kräver 20 % insamlade medel.
Projekt Marinmuseum Djurhamn (Sjöhistoriska Stigen)
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Vid kommande möte med arbetsgruppen för Sjöhistoriska Stigen kommer ett förslag i form av en projektplan
presenteras. I arbetsgruppen ingår representanter för Djurö Konst & Kultur, Djurö Byalag och kommunens Kultur
& Fritid. Frågan om kommande styrgrupp och referensgrupp kommer att diskuteras efter att Karolina Matts ställt
sig positiv till att vi ansöker hos SMM om tid för hennes medverkan i projektet.
En annan punkt som kommer tas upp är att ansöka om broschyren ”Promenader i Djurö genom historia, natur
och kultur” samt om kommunguidningar sommaren 2019.
Projekt Djurhamnssvärdet
Målet med projektet är att åstadkomma två kopior av svärdet, en kopia som det ser ut i dag, en kopia på hur det
kan ha sett ut då det användes. Janurban åtog sig att driva projektet som kommer kräva insamling för
finansiering.
§ 9. Destinationsutveckling
Carin rapporterade från utskottsarbetet som leds av Carin tillsammans med Uwe, Pontus och Cajsa Hedberg.
Carin håller kontakten med kommunens näringslivsenhet.
• En marknadsplan kommer att utarbetas med syfte och mål. En särskild marknadsplan tas fram för
Sjöhistoriska Stigen.
• Målgruppsindelning:
- Lokalt (Carin)
- Stockholm (Cajsa)
- Sverige (Pontus)
- Utland (Uwe)
• Översyn av marknadsföringskanaler
• Kolla upp aktuella marknadsundersökningar från kommun och Visit Stockholm.
• Cajsa undersöker bidragsmöjligheter
• Översyn av pågående och nedlagda events
• Utveckling av lokalt företagsnätverk
• Delta i besöksnäringsnätverks olika aktuella mötesforum, mingel och frukostmöten mm
• Följa upp kontakt med Malcolm Dixelius, rysktalande journalist och dokumentärfilmare som bor på
Nämdö, Per Lejoneke och Mia Enander (som tidigare arbetat på Sjöhistoriska Museet).
Kommande möte i destinationsutskottet planeras till i mitten av januari 2019.
§ 10. Kommande möte
I samband med besök på HAMN (Historiearvsmuseet i Nacka), Saltsjö Pir, Fisksätra, Nacka
kommun, kommer vi ha nästa sammanträde, om det är möjligt. Carin återkommer med
datum och plats.
§ 11. Mötet avslutades
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Janurban Modigh
vice ordförande

August Boj
sekreterare

Maria Bergström
justerare
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