
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 21 februari 2022 

 

Krister Ek öppnade mötet som ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll. 

Närvarande: Jakob, Christian, Krister, Anne, Matthias, Anna 

Via Teams: Mikaela, Ulrika, Helen 

Föregående protokoll utan kommentarer. 

Justering av november-protokollet ska göras gällande marknadsföring i sociala medier. 

 

Ekonomin – Matthias 358.000 kr, kommunen är ej ännu fakturerad för 2022. 

 

Marknadsföring – Jakob  

Vad händer under Sportlovet och Påsken? Linda Wahlström har flaggat för att det börjar bli 

brått att få ihop Påsken och marknadsföra den. Medlemmarna måste lägga upp sina 

evenemang och aktiviteter på hemsidan genom sin egen Basetool. 

 

Årsmöte - Krister  

Kallelsen till årsmötet skickas ut inom två veckor. Krister kontaktar Pontus på 

Valberedningen. Bokföringen är överlämnad till revisorn. 

Styrelse för år 2023 - Krister  

Krister frågar sittande närvarande styrelse vilka som vet att de inte kommer att kunna 

fortsätta i styrelsen?  

Jakob tog upp om det var nödvändigt att ersätta enstaka styrelsemedlem som möjligen 

väljer att avgå sett till innevarande storlek och stadgarnas krav på antal som är lägre än 

nuvarande antal. 

De som har förslag på på nya medlemmar till styrelsen kan självklart mejla dessa till Krister. 

Krister lät även meddela att han inte har för avsikt att fortsätta som ordförande för 2023.  

Kommunikation och administration – Matthias  

Anne kommer inte att fortsätta i sin roll som kommunikatör. Matthias har gjort underlag 

över rollbeskrivningarna och ber styrelsen att inkomma med ev. synpunkter till Krister och 

Matthias innan torsdag 24 mars. Underlaget skickas sedan ut till medlemmarna. Styrelsen 

förde diskussion kring hur marknadsföringsrollen kan se ut och eventuellt om den kan delas 

upp vid behov.  

 



Destination Vaxholms Inriktning och plan för 2023 - alla  

Aktiviteter, t.ex. vid Påsk, Skärgårdsbåtens Dag, Midsommar, d.v.s. planerade aktiviteter. 

Diskussion kring hur DV ska arbeta i framtiden, vilka ska driva eventen och ska det ingå i DVs 

uppdrag?  

Mikaela menar att DV har bäddat för att få driva evenemangen samt att DV borde sätta en 

agenda för året vad DV ska göra t.o.m. mars 2023. Mikaela föreslår att DV utser en person 

som har den rollen för att ta greppet och hålla ihop vilka uppdrag som ska genomföras.  

Jakob tog upp frågan om DV ska vara ett eventbolag eller destinationsbolag som utvecklar 

eller både och? Vad mäktar DV med? 

Krister föreslår ett separat möte om detta senare i mars med den nya styrelsen. 

Påsk- Anna  

Det beslutades att butiksgruppen är sammankallande inför Påsk-evenemanget och övriga 

aktörer lägger upp sina event i Basetool.  

Skärgårdsbåtens dag- alla 

Har DV resurser att driva evenemanget då LIONS inte längre har det? Finns det möjlighet att 

vistas på kajen p.g.a. renoveringen?  

Styrelsen föreslår ett möte med Lars på trafikantföreningen tillsammans med Mikaela från 

kommunen, Matthias och Anna för DV för att se möjligheten för DVs genomförande av 

eventet. 

 

Övriga frågor  

 

Nästa möte – Årsmöte 16 mars 

 

Mötet avslutades 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

________________  ___________________ 

Ulrika Delldén   Krister Ek 

  


