
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 11 augusti 2021  

 

Krister Ek öppnade mötet som ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll.  
 

Närvarande: Via Teams: Ulrika, Mikaela, Cia, Helen, Anna 

Närvaro: Krister, Anne, Therese, Christian, Matthias. 

Föregående protokoll utan kommentarer. 

 

Ekonomi – 277.000 kr 

Marknadsföring – Jakob och Vilma är och har varit aktiva i sociala medier. Det blir en ny 

kampanj för att marknadsföra hösten. Jakob, Linda och konferensgruppen har gjort en film 

för att marknadsföra konferenser i Vaxholm som kommer att spridas inför hösten i sociala 

medier. Butiksgruppen vill bjuda in någon från destinationens marknadsföring till ett 

butiksmöte för att informera hur vi jobbar och för att se hur man kan bli bättre på att 

marknadsföra sig själva. Några aktörer upplever att det är ett bra flöde i Destination 

Vaxholms sociala medier men en stor obalans när det gäller variationen av aktivitetsbolag 

som visas dvs där vissa syns mer än andra. Alla måste bli bättre på att förse de som arbetar 

med marknadsföringen med bilder och information och bli bättre på att tagga Destination 

Vaxholm i sina egna inlägg på sociala medier. Destinationen måste vara mer tydlig i sin 

uppdragsbeskrivning när det gäller marknadsföring och hur detta kan varieras i 

bildpresentation av olika aktiviteter ex vis. 

Strömmingsloppet - Cia undrar om Destination Vaxholm vill ha ett bord vid 

Strömmingsloppet med beach flagga, marknadsföringsmaterial och erbjudanden från 

medlemmarna för att synas. Styrelsen antog erbjudandet och Cia erbjöd sig att ordna ett 

bord. Några styrelsemedlemmar erbjöd sig att turas om att stå vid bordet under 

Strömmingsloppet. Medlemmarna kommer även att ha en möjlighet att lämna flyers och 

broschyrer på medlemsfrukosten eller på Turistbyrån. 

Medlemsfrukost - Anne informerar att mötet planeras ske digitalt och även fysiskt. Therese 

erbjuder destinationen att ha medlemsfrukosten på Kabyssen utomhus. Robert Klingvall på 

Vaxholm stad har erbjudit sig att informera om Kajprojektet på medlemsfrukosten, även att 

visa runt på kajen och berätta mer om Kajprojektet efter mötet för de som vill. Styrelsen tar 

kontakt med Robert och tackar ja till erbjudandet. Anne och övriga i styrelsen gick igenom 

hur agendan ska se ut, vad destinationen har gjort i år och vad som sker framåt. 

Julmarknad - Anna har varit i kontakt med Ann-Sofie Berggren på LIONS som har klivit av 

som ansvarig för Julmarknad. LIONS har tappat en del medlemmar p.g.a. att många 

medlemmar har blivit äldre. LIONS kommer inte att kunna bära huvudansvaret över 



julmarknaden. Kjell-Erik Berggren har erbjudit sig att sköta administrationen kring 

julmarknaden och återkopplar efter LIONS nästa medlemsmöte huruvida deras medlemmar 

tänker kring julmarknaden.  

Styrelsens slutsats blir den att om DV ska ta mer ansvar för eventet måste vi se till att ha mer 

tid och resurser, framförallt kommer det innebära en större kostnad för Destinationen. 

Krister föreslår att delar av styrelsen bokar ett möte angående julmarknaden med LIONS 

inom kort. Anna K ansvarar för intial kontakt 

Vinnova – Helen Informerade att destinationens konferensgrupp har beslutat att inte söka 

finansiering från Vinnova i nuläget men kan möjligen göra detta senare. Detta kommer dock 

att kräva stora resurser av inblandade om så ska ske i en framtid. 

Övrigt  

Flaggspelet - Anna lyfte frågan om flaggspelet som inte har kommit upp i sommar på butiksgatan och 

att man inte vet vart det är. Mikaela informerade destinationen att man måste bli bättre på att 

kommunicera och planera det till nästa år. Ska flaggspelet upp måste destinationen ta ansvar för vem 

och hur det kommer upp. Butiksgruppen behöver sätta ett års-hjul att följa. Butiksgruppen börjar 

med att försöka finna ut vem som är ansvarig för dels flaggspelet i sig och sedan ansvarsmässigt för 

uppsättning resp. nedtagning. 

Kulturnatten – Kulturnatten sker den 8 oktober. 

 

Nästa styrgruppsmöte: 8 september kl 08:30, kallelse skickad separat för Teams möte 

Mötet avslutades. 

 

Ordförande   Vid protokollet 

________________  ___________________ 

Krister Ek   Ulrika Delldén 

  


