
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 9 februari 2021 Rådhuset 

 

Närvarande: Krister, Ulrika, Mikaela, Matthias 

Via Zoom: Linda W, Helen, Jakob, Therese, Anne. 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

 

I. Mötet inleds. 

 

II. Närvarokontroll. 

 

III. Föregående protokoll utan kommentarer. 

 

IV. Ekonomi – 379.000 kr 

 

V. Ny medlem – Harbor bed & breakfast. 
 

 

VI.       Öppna ärenden 
 

a) Översättning av destinationens webb till engelska – Krister 

återkommer till den punkten vid nästa möte. 

 

b) Helen och Krister planerar en inbjudan för digital 

medlemsfrukost som Ulrika kan mejla ut till medlemmarna 

under v.7. 

 

c) Krister presenterade destinationens marknadsföringsuppdrag för 

webb och kommunikation Q2-2021 – Q1-2022. 

 

d) Årsmötet för avslutat år 2020 – sker tisdagen den 9 mars kl.19 

på Waxholms hotell enligt gällande restriktioner eller via länk. 

Ulrika sköter anmälan kring det. 



 

 

e) Förfrågan till medlemmar: Destinationen vill utse en person i 

styrgruppen eller annan medlem som blir ansvarig för 

medlemsrelationer, rapporterar till styrgruppen och är 

sammankallande och ansvarar för medlemmar t. ex. vid 

medlemsfrukostar.  

 

VII. Nytt ärende 

 

a) Budget för 2021 – input och diskussion inför årsmötet. 

Krister och Matthias utgår ifrån förra årets budget. 

 

VIII. Övriga ärenden 

 

a) Therese Liljeqvist föreslog att destinationen gemensamt 

med restaurangaktörerna gör en skrivelse till SRMH 

angående deras restriktiva öppettider där man refererar till 

andra kommuner och hur man har tolkat restriktionerna 

där. 

 

b) Mikaela – Kommunstyrelsen antog förslaget om 

stödåtgärder bl.a. för kostnadsfria uteserveringar i Vaxholm 

under våren fram till 30 april. 

 

c) Helen - DV har en Facebookgrupp ”Medlemmar i 

Destination Vaxholm” som inte är aktiv. Linda W förklarade 

för styrelsen att den skapades för att aktörer skulle kunna 

dela sina tankar och idéer till varandra hur man ställer om 

under pandemin. Styrelsen kommer att informera 

medlemmarna om facebookgruppen på nästa 

medlemsfrukost. 

 

d) Nästa möte: Årsmöte - Tisdag 9 mars kl. 19, Ulrika skickar ut 

påminnelse om tid med anmälan till länk eller fysisk närvaro. 

 

Ulrika Delldén   Krister Ek 



 

 


