
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 10 november 2021  

 

Närvarande: Krister, Ulrika, Anna K, Matthias, Christian, Jakob, Milena 

Via Zoom: Ulrika, Cia, Anne 

Krister Ek öppnade mötet som ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll –  

Se ovan 

Föregående protokoll –  

Föregående protokoll justerades i punkten - övrigt. Komplettering med klargörande att 

Konferensgruppen inte har ett bokningssystem för konferensbokningar. 

Ekonomin – Matthias  

462.000 kr finns på kontot, Vaxholms Stad har betalat sin faktura för 2021. 

Mattias meddelar att han och Anna har lagt en beräknad budget för julmarknaden på ca – 

40.000 kr. Anna K kommer i egenskap av projektledare lägga uppskattningsvis ca 80 timmar 

á 500 kr/h, antal timmar kan öka beroende på uppskattning och aldrig tidigare projekt lett av 

DV i egen regi.  

 

Marknadsföring – Jakob och Linda  

De har sett över destinationens årshjul som man utgår ifrån och som är uppdelat i olika 

marknadsförings kvartal.  

En marknadsförings del är att ta insamlad information och material till en ”boll” som syns 

högst upp i sociala medier.  Anna har samlat in material från butikerna till en gemensam 

”boll”, Anne samlar in material för konferensgruppens ”boll”. 

Advent och jul – I den händelse att Destinationen inte kan genomföra julmarknaden p.g.a. 

trafikomläggningarna i år så marknadsför Destinationen jul på hemmaplan samt annonsering 

med en halvsida i Lotsen där man tipsar om olika saker att se och göra samtidigt som man 

driver trafik till hemsidan, en jultips ”boll” gör man om det finns tillräckligt med information 

inlagd från aktörerna om vad som händer på hemsidan.  

Vad händer i övrigt? – Marknadsföring för jul i Vaxholm, julbord, julhandel, advent och 

vinteraktiviteter sträcker sig in i mitten av januari.  

De ”take overs” som vi diskuterat och vill erbjuda alla medlemmar till kvartal 1 kommer att 

lottas fram, vilka aktörer det blir är beroende på hur många som vill delta. 

 

 



Konferensgruppen – Anne och Helen 

Budget för skapandet av kampanjfilm för marknadsföring av konferenser i Vaxholm är ca. 

5000 kr exkl. annonsering. Förslaget är att kampanjfilmen borde gå in i nästa år så att filmen 

promotas i slutet av december när folk planerar sina konferenser för nästa år. Planen är att 

släppa materialet omkring den 13-14 december alt. den andra veckan i januari.  

Medlemsfrukost på hotellet - Anne  

Anne gick igenom punkterna på agendan samt informerade om att kommunen önskar att få 

informera om invigningen av första spadtaget till kajrenoveringen som sker den 21 

december.  

Julmarknad – Anna K 

Destinationen har fått ett förslag från kommunen om annan plats för att genomföra 

julmarknaden och då på Lägret i stället p.g.a. trafikomläggningen i Vaxholm. Att genomföra 

julmarkanden i centrum området i övrigt kommer ej att upplåtas mark för har kommunen 

meddelat.  

Anna visade en översikt över Lägret och hur möjligheterna för en julmarknad ser ut samt en 

plan över genomförandet. Styrelsen diskuterade kring olika alternativa planlösningar för hur 

julmarknaden kan se ut och beslutade att destinationen genomför julmarknaden på Lägret.  

Styrelsen beslutar att Anna Knutola som har meddelat sitt intresse blir årets projektledare 

över julmarknaden, se även not under Ekonomin punkten. 

Anna informerade att det är många knallar som har anmält sitt intresse för att ha 

marknadsbord och att hon kommer att se över vilka möjligheterna är för att skapa 

julstämning på Lägret. Anna kommer även fortsätta samtala med kommunen om önskemål 

som destinationen har gentemot kommunen som ex. tillgång till bajamajor och en julgran på 

Lägret.  

Ulrika kompletterar med ny information till Polisens tillståndsenhet för tillståndet av 

julmarknaden. 

 

Mötet avslutades. 

 

Ordförande    Vid protokollet 

 

_________________________________  _________________________________ 

Krister Ek    Ulrika Delldén 


