
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 19 maj 2021 Waxholms Hotell 

Ordförande Krister Ek öppnade mötet. 

1. Mötet inleds. 

 

Närvarokontroll.  

Krister, Matthias, Jakob, Christian, Therese. 

Via Zoom: Anne, Helen, Anna, Ulrika. 

 

2. Föregående protokoll utan kommentarer. 

 

3. Ekonomi - 374.000 kr, kommunen är inte fakturerad ännu. 

 

4. Marknadsföring – Jakob 

Jakob, Linda och Vilma har arbetat med Destinationens årshjul och planerat in flera 

kampanjer utifrån detta. Den första kampanjen är uppdelad i tre delar  

 

Kampanj 1 - Nu startar sommaren i Vaxholm, kampanjen pågår 10 maj-23 juni.  

Målgruppen är Vaxholmsbor och boende i närliggande kommuner. I kampanjen lyfter man in 

olika medlemmar så att de syns. Budget för social media är att testa med 2000 kr där når 

man 200-577 personer/dag, plus annons i Lotsen (nå ut lokalt) då många är hemma och 

planerar hemester även i år.  

 

Kampanj 2 – Var träffar du dina kollegor i höst uppdelad i 2 tillfällen och då inriktad mot 

konferens/företags sektorn 

 

Kampanj 3 – Vad vill du uppleva i sommar  - denna startar efter midsommar och knytar an till 

kampanj 1 ovan 

 

Baserat på ev förändringar kring Corona restriktioner kan vissa ändringar i kampanjer komma 

att ske men fokus ligger i nuläget på att fortsätta marknadsföra Vaxholm för närområdet och 

konferensgruppen fortsätter med sina nyhetsbrev till branschfolk och företag samt kampanj 

enligt ovan. 

 

5. Konferensgruppen – Anne & Helen 

Anne & Helen berättade att konferensgruppen har sökt finansiering från Vinnova som är 

Sveriges innovationsmyndighet.  

Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad 

forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, de vill bidra och stödja till innovativa 

lösningar och stärka företag. 

 

Finansieringen som sökts är på totalt ca 1 000.000 kr. Se separat bilaga gällande sökt 

finansiering   

2021-02234 Ute är det nya Inne, den klimatsmarta hybridkonferensen 
 



Helen informerade närvarande att konferensmarknaden är bland de hårdast drabbade 

genom den omställningen som skett p.g.a. Covid-19 detta är en stor orsak till att Vinnova nu 

gjort denna utlysning.  

Helen och Anne kommer att kalla till separat möte för Styrgruppen och presenterar då 

projektet mer i detalj samt hur det praktiskt kommer att gå till. Anlitad konsult för detta 

Thomas Frisk kommer då även att närvara vid detta informationsmöte. 

 

Thomas Frisk från T2C AB har redan engagerats i själva ansökningsförfarandet och är även 

tänkt att ansvara för administration gentemot Vinnova. 

 

Beslut från Vinnova gällande sökt finansiering meddelas den 11/6 2021. 

 

6. Övriga frågor 

  

Therese 

Therese informerade styrelsen att hon träffat Visit Värmdö på Siggesta gård som gärna ser 

ett samarbete med Vaxholm.  

De diskuterade paketering, bokningsmotor mm, mer information om detta på nästa 

styrgruppsmöte då Therese försöker få med en representant från Visit Värmdö. 

 

Anne 

Anne skickar ut ett nyhetsbrev till medlemmarna så snart som möjligt i maj månad. I brevet 

ska vi synliggöra det vi jobbar med i nuläget. Information ges även om vad som hände och 

vad gjorde Destination Vaxholm under 2020. 

 

Therese 

Förslag på en medlemsfrukost utomhus på Kabyssen efter 1 juni då vi vet de nya 

restriktionerna där vi går igenom nyhetsbrevets punkter mer genomgripande.  

 

Jakob 

Förslag på att ta bort destinationvaxholm.org då den är missvisande. 

Krister 

Status för engelsk översättning – pågår. 

Nästa möte  16 Juni 2021 

Plats Waxholms Hotell / Teams 

Tid kl.08.30 – 09:45 

Mötet avslutades 

Ordförande    Vid protokollet 

 

 

________________  ___________________ 

Krister Ek    Ulrika Delldén 

  


