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Styrelseprotokoll från styrelsemöte fredagen den 15 mars kl 16-18 
I Kulturhuset 
 
Deltog 
• Janurban Modigh, ordförande 
• Carin Mogerud, vice ordförande 
• Gunn Johansson, ekonomiansvarig 
• August Boj, sekr 
• Annika Wideman, webb 
• Maria Bergström 
• Pontus Brolin 
Uwe Meistner hade meddelat förhinder. 
 
§ 1. Mötet öppnades 

Janurban hälsade styrelseledamöter och valberedningen välkomna och öppnade mötet. 
 

§ 2. Val av sekreterare 
August valdes att skriva mötesprotokollet. 

 
§ 3. Valberedning 

Valberedningen inhämtade styrelsens synpunkter. August åtog sig att sammanställa 
underlag för valberedningens vidare arbete och maila det till Ann-Charlotte. 

 
§ 4. Godkännande av dagordning 

Den föreslagna och utskickade dagordningen godkändes. 
 
§ 5. Föregående protokoll/mötesanteckningar 

Protokollet från den 15 februari lades till handlingarna. 
 
§ 6. Ekonomi 

Banksaldo 10.209, vi har 33 enskilda medlemmar och 1 företagsmedlem. 
 
§ 7. Information 

• Hemsida – Annika övergår från One.com till Hembudsförbundets Hemsida. 
• Facebook: Alla uppmanades att inkomma med text och bilder. Janurban har försökt 

att lägga in ett inlägg men misslyckats. 
• Info-strategi – Pontus återkommer med sådan. 
• Medlemsrekrytering sker i första hand inför och under aktiviteter. 
• August åtog sig att skriva ett regelbundet informationsbrev att mailas till samtliga med- 

lemmar. Informationsbrevet kan utgöra underlag för information på hemsidan och FB. 
 
§ 8. Programverksamhet 

• Beslöts att avgift för aktiviteter beslutas från fall till fall. 
• Vi ska uppmana medlemmar att ta med någon som ev kan intresseras att bli 

medlem.  

Valberedningen	deltog	under	punkt	§1-§3	
• Ann-Charlotte	Modigh,	sammank	
• Chus	Löfstrand	
• Göran	Dahlheim	
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• Vi har två aktiviteter som är bestämda i tid: 
Mar Biblioteksträff den 21/3 kl 18 där vi går igenom den litteratur som finns om vår 

lokala historia. Gunn är huvudansvarig 
Apr Påskutställningen med Bultens Delfin i Kulturhuset. Förhandsvisning 17/3, öppet 

18-22/3 med vernissage Skärtorsdag kl 12.00. August är huvudansvarig 
Årsmöte lördagen den 6/4 kl 15 i Kulturhuset 

Maj ”Flykten över Östersjön” och tidplan för Byggnadsvårdsläger  
Jun Guidad vandring vid Sjöhistoriska Stigens Kyrkslinga. August kontaktar Lenore Weibull 
Sep Djurhamnssvärdet på Historiska museet 
Okt Marinarkeologiska undersökningar i Djurhamn samt Bröderna Nahlins dykningar 

på 60-talet 
Nov Rysshärjningarna i Djurhamn 

 
§ 9. Projektverksamhet 

Vi inväntar respons från näringslivschef Sofia Brorsson om det stora projektet med sex 
delprojekt, Tillväxt Djurhamn. Carin håller i kontakten. 
Följande projekt jobbar vi vidare med: 
- Bultens Delfin - August 
- Djurhamns Vandrarhem – Carin 
- Djurhamns Bygdegård – August  
- Historiska platser – August, Janurban, Maria och Carin 
- Maritimmuseum Djurhamn – August m fl. 
- Byggnadsvårdsläger 2019 – Janurban m.fl. 

 
§ 10. Destinationsutveckling 

• Strategidokument är under utarbetande, inleds med ett utkast.  Carin & Cajsa 
• Visit Värmdö – möte har genomförts med Camilla Bring. Inga beslut fattade. 
• Visit Skärgården – vi behöver vara med på flera ”visit” för att lägga vår egen strategi. 

 
§ 11. Organisationer vi samverkar med aktivt 

• Stockholms länshembygdsförbund 
• Bygdegårdarnas Riksförbund 
• Skärgårdsmuseet 
• Föreningen Djurhamns Kulturhus 
• Djurö Byalag/Djurö Konst & Kultur 
• Mötesplats Stavsnäs 

  
§ 12. Kommande möten 

• Möte 27/3 kl 10 med Kulturarvsföreningen HAMN i Fisksätra 
• Möte 28/3 kl 10 med fastighetschefen Bengt Lind angående avtal om Föreningshuset 
• Möte 28/3 kl 13 med Anna Gabrielsson, Sabina Plomin och Heidi Trakowski om 

Marknadsplatsen och om Bultens Delfin 
• Årsmöte1/4 kl 15-19 Stockholms Läns Hembygdsförbund (August deltar) 
• Årsmöte lördagen den 6/4 kl 15 i Djurö Kulturhus 
• Uppföljningsmöte 7/10 kl 16.30 i Kulturhuset med Djurö Byalag och Konst & Kultur  

 
§ 13. Styrelsemötets avslutning 

Mötet avslutades.  
 

2019-03-22 // ab/mb 


