
Styrelsemöte Destination Vaxholm 8 april 2022, Strandgatan 3. 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll. 

Föregående protokoll utan kommentarer. 

Närvarande: Krister Ek, Jakob Wallin, Matthias Hamilton, Anna Knutola, Inga Amorell, 

Mikaela Lodén. 

 

Via Zoom: Helen Lundgren, Ulrika Delldén. 

 

Närvaro - Krister 

Ekonomi - Matthias  

290.000 kr, kommunen ej fakturerad ännu. Två nya medlemmar har tillkommit. 

Marknadsföring – Jakob  

Linda och Vilma lämnade marknadsföringsrollen den 1 april, ingen ersättare har ännu 

upphandlats för den rollen. 

 

Uppdrag under upphandling-konsultativa uppdrag - Alla 

Styrelsen hade genomgång av de offerter som lämnats in. De offerter som destinationen fått 

in och står positiva inför är offerten för administrationsrollen från Ulrika Delldén och för 

besökswebben- och marknadsföringsrollen punkt 1 och 3 från Cederström design. Styrelsen 

har dock inte fått in någon offert för kommunikationsrollen samt sociala media. Styrelsen 

diskuterade kring upphandlingen av anbuden och vilken omfattning destinationens 

marknadsföring har och hur uppdragen kan fördelas på bästa sätt. Styrelsen fattade beslut 

om att godta anbudet från Cederström design gällande punkt 1 och 3 och att godta anbudet 

av Ulrika Delldén för administrationsrollen. Styrelsen beslutade även att Jakob och Krister 

informerar Linda Wahlström om att destinationen har antagit anbudet för besökswebben- 

och marknadsföringsrollen, punkt 1 och 3 samt att meddela Cederström design samt Ulrika 

Delldén om att styrelsen antagit dennes anbud. Styrelsen beslutar även att förlänga 

upphandlingstiden för rollen i sociala media samt rollen för medlemskommunikation t.o.m. 

220430 och informera medlemmarna om det i ett medlemsutskick.  

 

Valborg Lördag 30 April - Alla 

Genomgång av Valborgsfirandet ansvaras av Hembygdsföreningen, programmet är klart och 

tillstånd har sökts. 

 

 

 



 

Påsken lördag 16 april – Anna  

Coop har meddelat att de donerar godis till Påskparaden. Helen har erbjudit sig att vara tupp 

men det saknas två assistenter till tuppen. Destinationen kan inte betala ut någon ersättning 

till dem som ställer upp. Butiksgruppen - Inga föreslår därför att man gör en goodie bag från 

aktörerna eller en liten insamling av pengar som ersättning till dem som ställer upp som 

tupp-assistenter.  

 

Skärgårdsbåtens Dag – Onsdag 8 Juni  

Anna Knutola har spaltat ner arbetsuppgifterna för eventet som presenterades för styrelsen. 

Anna kan tänka sig att projektera eventet med stöttning av andra aktörer. Styrelsen 

diskuterade kring budget för eventet, vad kan destinationen ta i kostnader? Vilka aktörer kan 

vara med och bidra? Styrelsen beslutar att Anna gör en uppskattning av kostnaderna för 

eventet och skickar det till Krister. Styrelsen ställer sig positiv till eventet men har i dagsläget 

ingen organisation för att sköta eventet. Styrelsen diskuterade att i framtiden kommer 

destinationen vara i behov av en evenemangsansvarig. Sammanfattningsvis kan inte 

styrelsen ge ett klart besked men att man kommer att genomföra eventet i någon form och 

att man kommer behöva hjälp av Lions första året. 

 

Midsommar – Fredag 24 Juni – skjuts upp till nästa möte. 

 

Skärgårdsmarknad – Lördag 20 Augusti – skjuts upp till nästa möte. 

 

Övrigt – alla  

Protokollen - Ulrika föreslog att styrelsen utser en justerare för protokollen vid varje 

mötestillfälle för att på så sätt avlasta ordförande från den uppgiften. Krister föreslog att 

lägga in det som stående punkt i agendan och att vid varje styrelsemöte utser styrelsen en 

justerare. Styrelsen antog beslutet och utsåg Anna Knutola som dagens justerare. 

 

Nästa möte – kallelse skickas ut inom kort. 

 

Mötet avslutades 

 

 

 

Vid protokollet  Justerare 

________________  ___________________ 

Ulrika Delldén   Anna Knutola 



  

 


