
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 20 januari 2022  

 

Närvarokontroll: Krister, Matthias, Christian. 

Via Länk, Teams: Ulrika, Anna, Mikaela, Jakob, Cia, Helen, Anne. 

Krister Ek öppnade mötet som ordförande. 

Mötet inleds. 

Föregående protokoll –  

Decembermötets protokoll justeras,  

• Datum i föregående mötesprotokoll ska vara den 8 december  

• Under punkten julmarknaden ska det stå: det var för få aktiviteter för barn.   

Novembermötets protokoll justeras, 

• Under punkten marknadsföring: ”take over” gäller för alla medlemmar läggs i egen 

mening för klargörande att alla medlemmar är välkomna att delta.  

 

 

Ekonomi – Matthias - 380.000 kr, julmarknaden är ej fakturerad ännu samt att 

vissa medlemsavgifter ej är inbetalda, påminnelser har gått ut till berörda. 

 Marknadsföring – Jakob/Helen informerar om marknadsföringsläget, inget nytt 

sedan innan Jul,  dock är filmen klar och man jobbar med en ny affisch.  

Marknadsföringsuppdraget - Krister informerar att Linda avslutar sitt 

marknadsföringsuppdrag fr o m 1 april.  

Uppdraget består av drift av hemsidan (Basetool plattform), framtagande av 

marknadsföringsmaterial och produktion samt utlägg i sociala medier.  

Jakob och Krister ser över underlaget för uppdraget. Destinationen måste nu 

efterlysa en kompetent person/ företag för uppdraget. I första hand leta bland 

befintliga medlemmar alt person/företag med lokal förankring.   

Förslag på möjliga kandidater kan mejlas till Krister och Jakob.  

Övriga konsultativa uppdrag – Matthias och Krister ser över de administrativa 

uppdragen som sköts av Ann och Ulrika och huruvida de kan eller ska fortsätta i 

sina roller. 

Planerade aktiviteter – Kommande aktiviteter är Alla hjärtans dag, Sportlov 

och Påsk beroende på hur restriktionerna ser ut då. 

 



 

Övriga frågor  

Näringslivsberedningen – Mikaela.                                               

För kännedom, två frågor går upp till KS på nästa kommunstyrelse. 

1. Staden vill utvidga näringslivsberedningen med lokala representanter, 

förslagsvis Destination Vaxholm. Styrelsen måste då fatta beslut om 

Destinationen vill vara med och vem i styrelsen som ska ha den rollen som 

representant.  

2. Staden vill ge näringslivsberedningen i uppdrag att ta fram en plan för en 

framtida levande stadskärna. Möjligheten till att ha en centrumutvecklare för 

uppdraget.  

 

Linfärjan – Planerna är att Rederi Antrophia kör Linfärjan 2022, de har skött 

driften 2021. Linfärjan tas dock ur drift hösten 2022 i samband med 

kajrenoveringen, det kajfästet färjan har kommer att rivas under första 

etappen av kajrenoveringen.  

 

Skärgårdbåtens dag – Mikaela.  

Skärgårdens trafikantförening Lars Nyberg har informerat att de planerar för 

att genomföra Skärgårdsbåtens dag den 8 juni men att LIONS har flaggat för att 

de inte mäktar med evenemanget. LIONS fattar beslut om det i början av 

februari. Lars Nyberg vill att Destinationen tänker över om man vill ta över 

stafettpinnen? Styrelsen diskuterar tankar och vad nästa steg i så fall blir och 

undrar om någon vill ta sig an frågan och se över förutsättningarna för det.  

Strömmingsloppet – Cia. 

Cia informerade att Waxholms Orienteringsklubb planerar för att genomföra 

Strömmingloppet på Valborg den 30 april. 

 

Medlemmar - Hansson & Restore går ur som medlem. 

Butiksgruppen – Anna. 

Butikerna har reagerat över avgiften som kommunen tar för tillståndet att 

nyttja marken framför butikerna fr o m 2022. Mikaela förklarar att tidigare har 

kommunen inte haft kontrollanter som kunnat kontrollera att alla har tillstånd, 

kommunen har nu tagit ett grepp i frågan för en mer rättvis behandling då vissa 

av restaurangerna alltid har sökt och betalat för sitt tillstånd medan andra 

företag inte har gjort det. Styrelsen beslutade att Anne informerar om det i 

nästa nyhetsbrev. 

 

 

 



 

 

Parkeringsfrågan – Helen. 

Helen tar upp problemet med att det finns för få långtidsparkeringar och att 

det skapar problem för deras verksamhet. Utmaningen är på vardagar i april, 

maj och sep.   

Nästa möte – 17 februari 08.30, digitalt eller på Kristers kontor. 

Årsmöte - förslag på datum den 8 - 10 mars, kallelse till möte kommer. 

 Mötet avslutades. 

 

 

 Ordförande   Vid protokollet 

 ______________________________ _______________________________ 

  Krister Ek   Ulrika Delldén 


