Anteckningar från styrelsemöte 10 januari kl 18-20 i Djurö Kulturhus
Deltog:
• Janurban Modig, ordförande
• Carin Mogerud, vice ordförande
• August Boj, sekreterare
• Annika Wideman, webbmaster
• Gunn Johansson, ekonomi
• Maria Bergström

Deltog ej:
• Pontus Brolin
• Cajsa Hedberg, adjungerad
• Elin Kainulainen

1. Mötets öppnande
Janurban öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av mötesfunktionärer
Janurban valdes till mötesordförande, August till mötessekreterare och Maria valdes att
justera mötesprotokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen kompletterades med övriga frågor och godkändes därefter.
4. Genomgång av anteckningar från styrelsemöte på Historiska Museet den 12/12
Anteckningarna gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
5.
-

Ekonomi och medlemmar
Antalet medlemmar den 31/12 2019: 44 st, den 13/12 2020: 52 st
I kassan den 31/12: 11.442:82
Beslöts att utbetala försäkringspremien och medlemsavgiften på 1.058 kr till
Bygdegårdarnas Riksförbund

6. Hemsida och webb
Den instruktion som Annika skickat ut och som i första hand var riktad Janurban diskuterades. Janurban är medveten om vad som behöver göras. Annika tackades för instruktionen.
7. Rapporter
Djurhamnssvärdet
Visning av Djurhamnssvärdet som utfördes av Andreas Olsson från Livrustkammaren och
Jenny Nyberg från Historiska museet diskuterades. Janurban kommer att arbeta vidare med
projektet under 2020 genom
- Faktainsamling
- Framtagning av folder och skrift
- Insamling av pengar för svärdskopior mm
- Föredrag
- Insatser för att åstadkomma svärdskopior
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Årsrapport till Stockholms läns hembygdsförbund
Förbundet har begärt in, och August kommer lämna uppgifter om antalet medlemmar mm.
Uppgifterna ligger till grund för årsavgiften. Vi kommer att debiteras minimiavgiften på
1.000 kr som debiteras genom faktura som kommer skickas ut under vecka 5.
Uppföljning från samverkan med församlingen om Bultens Delfin
• Beslöts att följa upp våra insatser med skulpturen Bultens Delfin först om vi blir
kontaktade av Kyrkorådet.
• Diskussionen om ett kommande ungdomsstipendium ska diskuteras med styrelsen
för Mötesplats Stavsnäs.
Hembygdsarkiv
August rapporterade om att han inlett förberedelserna för att dra igång projektet
Hembygdsarkiv. En plan för arbetet kommer presenteras vid första styrelsemötet efter
årsmötet.
Marinmuseum Djurhamn
Efter årsmötet kommer arbetet inledas genom att en mindre arbetsgrupp bildas för att välja
ut sex utkiksplatser i första hand på kommunens mark. Då platserna är fastställda tas
kontakt med Värmdö kommun för utveckling av platserna.
Samverkan med Värmdö Hamnar
Pontus kommer be om ett möte med Värmdös Hamnars VD Mikael Larkner efter årsmötet.
Carin och August önskar delta i mötet.
8. Destinationsutveckling
Inför styrelsemötet hade Carin förmedlat nationella och regionala riktlinjer/strategier för
utveckling av besöksnäringen. Det som berör oss är strategierna för Stockholms skärgård.
Carin följer utvecklingen bl.a. genom sin pågående turismutbildning. På förslag från Janurban
åtog sig Carin att utveckla ”en pilot”, ett projekt under 2020 för att få turister till Djurhamn
där resultatet är mätbart.
9. Verksamhetsplan och programverksamhet 2020
En diskussion genomfördes som byggde på 10 strategier och ett programutkast som August
hade mailat till styrelsen inför mötet. Uppdrogs åt August att utifrån detta underlag skriva
förslag till verksamhetsplan för 2020.
10. Djurhamns Kulturhus
• Föreningen Djurö Kulturhus är en paraplyförening för lokala föreningar som nyttjar
Kulturhuset. Janurban och August är våra representanter i paraplyföreningens
styrelse. August redovisade nyttjandestatistik för 2019 som visar att 39 fredagar,
lördagar och söndagar under 2019 stod Kulturhuset tomt. Det föranledde August att
föreslå att vår förening ska boka fredagar under vår- och höstterminerna för projektarbete och projektmöten samt ett antal lördagar för en försöksverksamhet med
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•

historiska måltider att erbjudas föreningsmedlemmar i första hand. Förslagen bifölls
och August åtog sig att boka huset och undersöka möjligheter och förutsättningar för
historiska måltider.
Vid senaste styrelsemötet i Kulturhusföreningen åtog sig Janurban att lägga förslag
till hur Kulturhusföreningens hemsida ska kunna utvecklas för att locka fler att
använda Kulturhuset. Förslaget ska presenteras vid Kulturhusföreningens nästa
styrelsemöte den fredagen den 6 mars kl 16.

11. Tretungad marin fana och lägertält
Efter en diskussion mellan Pontus och August om att, istället för att införskaffa ett marknadsstånd för olika event, låta tillverka ett tidstypiskt lägertält från stormaktstid tillsammans med
en tretungad fana. Pontus och August har jobbat vidare på de möjligheterna och Pontus har
som gåva till föreningen fått ett uppfällbart tält som kan bilda grunden för ett lägertält och
August har haft kontakt med Bibbi Borg som ät positiv till att hjälpa till med att sy en tretungad fana. Uppdrogs till Pontus och August att arbeta vidare med dessa planer.
12. Förberedelser för årsmötet lördagen den 15 februari kl 15 i Djurö Kulturhus
Janurban åtog sig att förbereda och ta fram kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse
att förse Annika med snarast. August skriver förslag till verksamhetsplan som efter godkännande av styrelsen skickas ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar av Annika.
13. Mötet avslutades
2020-01-17/ab/mb
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