
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 8 september 2021  
 
Närvarande: Helen, Anne, Anna, Matthias, Christian.  
 
Närvarande: Via Teams: Ulrika. 
 
Krister Ek öppnade mötet som ordförande.  
 
Mötet inleds. 
  
Föregående protokoll utan kommentarer.  
 

1. Ekonomi – 295.000 kr 
 

2. Marknadsföring  
 

Krister informerade styrelsen att Jakob behöver avlastning just nu i sin roll inom 
marknadsföring av DV 

Helen upplever att de som arbetar med marknadsföring behöver fler bilder från alla 
aktörer så att text och bild kan kommunicera aktiviteten på ett bra sätt. Helens förslag 
är att det måste skapas en bättre balans i fördelning av inlägg mellan aktörerna i 
sociala medier, samt skapa en bättre dialog med de som arbetarar med 
marknadsföringen och aktörerna.  

Krister föreslår att DV tar in offertförslag från minst 2 lokala yrkesfotograf. Upplägget 
kan var att ta 2 bilder behandlade och klara från RAW format från ca 40 aktiva 
medlemmar som kan användas i sociala medier och dessa 2 har DV och medlemmarna 
bildrätterna till, utöver dessa 2 kan medlemmen erbjudas att själv köpa ytterligare 
bildtjänster.  

Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp får arbeta fram en strategi och diskutera vad 
aktörerna vill kommunicera med de här bilderna. Anne kallar en arbetsgrupp som 
möts i september och återkopplar till styrgruppen. 

3. Planerade aktiviteter  

 
Kulturnatten den 8 oktober med biljettsläpp den 27 september på turistbyrån och 
biblioteket.   
Julmarknaden, Krister och Anna har möte med LIONS 9 september, mer info. om det 
på nästa möte. 
 



4. Nyhetsbrev/utskick/innehåll till medlemmar 

 
Anne undrar när nästa medlemsbrev ska skickas ut till medlemmarna. 
Styrelsen beslutar att nästa medlemsbrev ska skickas ut innan Kulturnatten den 8 
oktober och då även bifogar föregående nyhetsbrev. 
 

5. Butiksgruppen/Hamngatans gångfartsområde – Anna informerar att butiksgruppen 
har varit i kontakt med Susanne Hall på Vaxholms stad angående skyltningen av 
hastighetsbegränsningen som man anser är för otydlig. Susanne har meddelat att man 
från kommunens sida är nöjda med den befintliga skyltningen. Butiksgruppen ser inte 
att det får till en dialog med kommunen och vill tillsammans med destinationen göra 
en formell skrivelse till kommunen där man beskriver vad man anser är problemet 
med skyltningen av hastigheten. Anna har tittat på hur man har skyltat i 
gångfartsområden i andra kommuner som har mer effektiva och konkreta skyltar, 
Anna redovisar för styrelsen hur man skulle kunna med små medel kunna tydliggöra 
skyltningen i området. Krister föreslår att destinationen bjuder in Susanne Hall till ett 
möte för fortsatt dialog kring det. 

Övrigt 
 

Flaggspelet- Anna har varit i kontakt med Olle Eriksson på TIA som undersöker om de 
har flaggspelet i sin förvaring och återkommer till Anna om det. Anna har även fört 
en dialog med Saeed Rustom på kommunens fastighetsenhet angående julpynt 
utanför butikerna. 

Ny medlem hösten/vintern 2021 - Styrelsen har beslutat att du som ny medlem i 
Destination Vaxholm får medlemskap avgiftsfritt fram till årsskiftet 21/22. 
Medlemmen debiteras efter årsskiftet för kommande år 2022. 

Nästa möte 13 oktober 08.30 

Mötet avslutades 

 

 

               Ordförande Krister Ek  Vid protokollet Ulrika Delldén 
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