
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 23 mars 2021 Waxholms hotell 
 

Närvarande:   Krister Ek 

Christian Lundblad 

Matthias Hamilton 

Milena Niescior 

Ulrika Delldén 

Mikaela Lodén 

 

Närvarande via länk: Therese Liljeqvist 

Anna Knutola 

Anne Lindström 

Jakob Wallin 

 

1. Övrigt ord. styrelsemöte inleds efter att konstituerande mötet avslutats 

 

2. Föregående protokoll utan kommentarer 

 

3. Presentation av styrgruppens medlemmar med hänsyn till nytillkomna i gruppen 

 

4. Ekonomi: 370.000 kr i likvida medel 

 

5. Sätta mötesagenda för 2021 - Krister och Ulrika sätter datum för årets kommande 

möten med återkommande var 4:e vecka. Med hänsyn till butiksmedlemmar så läggs 

mötena företrädesvis på morgnar 

 

6. Översättning av besökswebb till engelska - Ärendet skjuts upp till nästa möte. 

 

7. Aktiviteter i Påsk, ingen gemensam men individuella erbjudanden och paket ex vis 

meddelas till Linda och Vilma. 

 

8. Waxholms orienteringsklubb informerar om att de troligen kommer att skjuta upp 

strömmingsloppet till augusti med hänsyn till rådande restriktioner. 

 

9. Hembygdsföreningen ställer in Valborgsfirande med hänsyn till rådande restriktioner. 

  

10. Skärgårdsbåtens dag 16 juni – Lions kommer inte att delta i evenemanget kring 

Skärgårdsbåtens dag i år. Skärgårdenstrafikantföreningen undrar hur Destination 

Vaxholm ställer sig inför att samverka kring evenemanget.  

Styrelsen anser att rådande situation i världen och gällande restriktioner inte gör det 

möjligt för DV att samverka gällande denna dag. DV avser att föreslå att man skjuter 

upp evenemanget till augusti just p.g.a. rådande restriktioner. Anne och Krister svarar 

Trafikantföreningen denna vecka. 

 



11. Övriga ärenden – Matthias föreslog att DV bör budgetera mer pengar på 

marknadsföring i sociala medier i år t. ex. annonsering i FB.  

 

12. Kajprojektet-Krister informerar kort om den stora påverkan detta kommer att innebära 

för Vaxholm och Vaxholmare men även besökare under perioden 2021 – 2025. Viktigt 

att alla håller sig informerade om projektets tidsplan och planering. 

 

13. Anbudsunderlag ute för kommunikationen inom DV -

marknadsföringskommunikationen. 

 

14. Tillväxtverket – Mikaela informerade att Stockholms skärgård får stöd av Tillväxtverket. 

Tillsammans med de största boendeanläggningarna på öarna i Stockholms skärgård 

startar samarbetsprojektet Stockholm Archipelago ett nytt arbete med stöd av 

Tillväxtverket. Skärgården ska produktutveckla för en total budget om 2,5 miljoner. 

Fokus ligger på att utveckla hållbara och attraktiva naturupplevelser i Stockholm 

skärgårds unika vattenlandskap i det som är världens största arkipelag. 

Mikaela informerade även om vikten av att man i detta projekt ser förbi 

kommungränser och finner samarbeten för Stockholms skärgård i sin helhet – besökare 

ser skärgården som ett enda stort område. 

 

15. Therese föreslog att ha kommande marknadsföring som en stående punkt på varje 

styrelsemöte. Styrelsen accepterade förslaget. 

 

16. Information som berör butiker på Hamngatan – När Mikaela har fått tillgång till 

information som berör butikerna på Hamngatan exempelvis vid renovering av gatan 

delger hon den till de berörda i området – detta för att undvika att rykten skapade av 

felaktiga uppgifter florerar och drar energi. 

 

17. Administratörsrollen – En administratör behöver utses för i år. Anne föreslog att en 

policy skapas för detta samt alla tjänster som upphandlas/köps in av DV såsom 

administratörsrollen, marknadsföringsrollen samt ex vis projektledare. 

 

18. Mikaela informerade om att Vaxholms stad har lagt ut Eriksö camping för upphandling 

av nytt arrende, detta är satt till 25 år. I nuläget saknas arrendator för Eriksö Campings 

området inklusive stugor,  

 

Mötet avslutades. 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Ordförande   Vid protokollet 

Krister Ek   Ulrika Delldén 


