
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 13 oktober 2021  

 

Krister Ek öppnade mötet som ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll. 

Helen, Anne, Anna, Matthias, Christian, Jakob, Krister. 

Via Teams: Ulrika, Mikaela 

 

Föregående protokoll – Ulrika, se bifogat från förra mötet. 

Föregående protokoll utan kommentarer. 

Ekonomi – Matthias 289.000 kr, faktura skickad till kommunen för 2021 

års del av årsavgift. 

Marknadsföring – Vart är vi och vart ska vi 2022?  
Styrelsen föreslår att man gör en gemensam presentation av vad 
destinationen gör med syftet att få fler medlemmar och kunna visa 
medlemmar och kommunen hur vi marknadsför oss gentemot andra 
kommuner. Christian gör ett bildspel baserat på information vi skapat och 
marknadsfört under 2020-2021, tar även kontakt med Linda W och 
återkopplar till styrelsen på nästa möte. 

Jakob, Krister och Linda har diskuterat vad som är viktigt och mindre viktigt i 
marknadsföringen, viktigt är att driva trafik genom hemsidan och 
marknadsföring i det stora hela. Destinationen jobbar idag mycket med 
helheten, man arbetar med formspråk och take overs, det är viktigt att 
fånga intresset för att locka folk till att gå in på hemsidan.  

För att kunna möta alla medlemmars önskan är det nog så viktigt att alla 
syns i sociala medier. Det måste finnas tydliga krav från destinationen om 
vad som krävs och vilken kvalité på bilder man behöver. Jakob gör en 
förfrågan till en fotograf för offert på bra bilder med bra kvalité. Styrelsen 
påminner aktörerna att det ger en större spridning när man taggar 
destinationen i sina stories i sociala medier.  

 



 

Linda och Vilma efterlyser just nu material till höstlovet och uppmanar 
medlemmarna att skicka in vad man har på gång och det man vill synas med 
till Vilma på vilma@destinationvaxholm.com, även det som händer i jul är 
det hög tid att lägga upp redan nu. 

Övrigt  
Konferensgruppen – Helen informerar om att det nu finns ett 
bokningssystem för konferensbokningar och att man vill intensifiera 
marknadsföringen av konferenser i Vaxholm. Konferensgruppen tittar just 
nu på att ta fram en film som inkluderar alla årstider med hjälp av Marklund 
Filmproduktion. 

Julmarknad 

Anna, Matthias och Krister ska i kommande vecka diskutera upplägg och 
fatta beslut huruvida destinationen har möjlighet och resurser att arrangera 
en julmarknad i år. 
Anna Knutola meddelar styrelsen sitt intresse av att driva julmarknaden och 
redovisar en plan för vilka arbetsuppgifterna är och frågor kring det. LIONS 
har meddelat att destinationen får hyra bord av dem. Beslut måste även 
fattas om man ska tacka nej till matvagnar och satsa endast på 
marknadsstånd.  

Blir det en julmarknad kommer butikerna att flytta ut på Hamngatan för att 
synas där. Anna förslår att styrelsen behöver fatta beslut på om 
destinationen ska bjuda in föreningar att få synas gratis med ett bord emot 
att de tar på sig några arbetsuppgifter eller om destinationen ska ta en 
avgift för deras plats och betala någon för arbetsuppgifter som t.ex. 
städning mm. Anna jobbar vidare med upplägget och har kontakt med 
ordförande och kassör. 

 

 

 

 

 



 

Vaxholms supporter   
Styrelsen behöver ta beslut om att stänga ner Vaxholmssupporter.nu på 
Upplevelse.com, de som önskar att behålla sitt presentkort hanterar det 
direkt via Upplevelse.com. 
Styrelsen godkänner förslaget om att inte fortsätta att driva 
Vaxholmssupporter.nu och beslutar att avsluta tjänsten via Upplevelse.com. 

 

Ordförande   Vid protokollet 

______________________  ________________________ 

Krister Ek    Ulrika Delldén 


