
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 16 juni 2021  

 

Närvarande:  

Via Zoom: Krister, Matthias, Cia, Helen, Anna, Mikaela, Anne, Jakob, Ulrika. 

Ordf. Krister Ek öppnade mötet. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll. 

Föregående protokoll utan kommentarer. 

 

Ekonomi – 376.000 kr 

Marknadsföring – Jakob informerar styrgruppen vad som med sker i destinationens kampanj 

- kvartal 2 och inför höstens kampanj ”Vart träffar du dina kollegor i höst?” efterlyser Vilma 

och Linda bilder från aktörerna som mejlas till Jakob för sammanställning.   

Strömmingsloppet – Cia informerar styrelsen att Waxholms orienteringsklubb planerar att 

genomföra Strömmingsloppet troligtvis den 11/8, som blir ett mindre och mer slimmat 

evenemang än vanligt. Beslut om att kunna genomföra Strömmingsloppet fattas efter den 1 

juli då regeringen beslutar om de nya restriktionerna.  

Vinnova Utlysning besked – Helen informerar att Destination Vaxholm har fått avslag på 

ansökan p.g.a. att ansökan inte visar att destinationen kommer att kunna göra en signifikant 

skillnad på 6 - 12 mån. Helen och Anne kommer att ta frågan vidare till konferensgruppen 

om man vill ansöka på nytt i höst igen, om så blir fallet tas punkten upp på nästa 

styrgruppsmöte. 

Nyhetsbrev och medlemsinformation – Anne  

Medlemfrukost föreslås att skjutas upp till augusti i början av v.34 kl.19 med dryck och 

tilltugg, Anne väljer ut ett datum den veckan och tar med det som ”Save the date” i nästa 

nyhetsbrev.  

Lagring av dokument via destinationvaxholm.se  

Krister och Anne informerar att man kommer att samla destinationens dokument ex. 

mötesprotokoll och nyhetsbrev publikt på medlemssidan som man hittar genom att klicka 

sig fram på destinationswebben.  

Översättning av destinationswebben till engelska - Krister  

Planeras att lanseras till midsommar. 

Planerade aktiviteter – Styrelsen planerar en avstämning kring julmarknaden på nästa möte 

beroende på hur restriktionerna ser ut då. Beslut fattades att Anna Knutola ska bjuda in Ann-

Sofie Berggren från Lions till nästa styrelsemöte. 



 

 

Kajprojektet - Vaxholms stad har gjort en film i samarbete med Jesper Wahlström som finns 

på vaxholm.se om kajprojektet. Nu vill Vaxholm stad göra en till film där man inkluderar 

utvalda aktörer och deras tankar kring kajprojektet.  

 

Övrigt  
 

Jakob och Krister har möte nästa vecka med Sthlm A, Visit Värmdö, Visit Roslagen samt Visit 

Haninge. 

Kommunen har utsett en ny arrendator för Eriksö camping, Andreas Thorberg som är en av 

huvudmännen för campingen har meddelat att man öppnar upp för campinggäster fredag 

den 18 juni. Destinationen beslutade att Jakob tar kontakt med Andreas för att värva dem 

som medlemmar i DV. 

Kommunfullmäktige har beslutat att Vaxholms stad inte kommer fortsätta att driva Linfärjan 

som huvudman efter den 12/9. 

 

Datum för nästa möte: 11/8 

Tid: 08.30 

 

Ordförande   Vid protokollet 

  

____________________  ___________________ 


