
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 7 december 2021 
 
Krister Ek öppnade mötet som ordförande. 
 
Mötet inleds. 
 
Närvaro kontroll: Krister, Matthias, Christian, Anna, Anne, Helen. 
Frånvaro:   Cia, Ulrika, Mikaela. 
 
Föregående protokoll - utan anmärkning. 
 
Ekonomi – Matthias  
444 000 i kassan. Kombination av åtets och nästa års medlemsavgifter, samt intäkter från 
julmarknaden.  
5 nya medlemmar: IK Vaxholm, Mari Tid, Djurhjälpen/katthemmet, Resarövävstuga, Quality 
Tourism. 
Pelle P är intresserade av medlemskap men vill inte betala avgiften. Jakob tar på sig att 
kontakta Pelle P och förklara fördelarna med medlemskap i Destination Vaxholm.  
Till nästa år ska en punktlista upprättas för att introducera nya medlemmar i vår verksamhet. 
Vid nyår tas gamla medlemmar som gått ut bort från medlemslistor och maillistor. 
 
Marknadsföring – Anne  
Marknadsföra vintersäsongen. Konferensgruppen har affisch, bildspel och en film 
producerad av Marklund som ska gå ut. 
 
Butiksgruppen har valt att skjuta upp sista kampanjen.  
 
Planerade aktiviteter: Kvällsöppet 16/12, medlemsfrukost 22/2 (förmodligen digitalt). 
Medlemsbrev ka gå ut innan dess.  
 
Julmarknad – Anna  
Ett mycket uppskattat arrangemang. Många besökare och bra försäljning.  
28 deltagare, 23 bord från ursprungligen 30 bord på 33 bokade deltagare. 
Två negativa åsikter som framkom var att granen var ganska osynlig där den stod, och att det 
inte var för få aktiviteter för barn. 
En enkät ska gå ut till handlarna och butikerna med åtta frågor om deras upplevelser och vad 
som kan förbättras.  
Styrelsen gav en eloge till Anna som lyckades sy ihop evenemanget på ett bra sätt under 
tidspress.  
 
Övriga frågor – Alla 
Hållbarhet i ett Destinations Vaxholms perspektiv – en fråga som måste börjas diskuteras 
under nästa år. En inledande workshop ska hållas där destinationens förhållningssätt ska 
formuleras. Därefter ska det koordineras med kommunen samt Statens Fastighetsverk 
(ägare/förvaltare av Kastellet och Bogesundslandet). Hur ska kommunikationen utåt se ut.  
Helen skickar kallelse. 
 



Övrigt forts.  
Matthias väckte frågan om översyn av budget och upphandlingar.  
Krister och Matthias ska kontakta Katarina Baldo Zagadou för att bemöta felaktigheter som 
hon skrivit i sin blogg om Destination Vaxholm. 
 
Ordförande    Vid protokollet 
 
______________   _______________ 
Krister Ek    Christian Lundblad 
 


