
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 5 maj 2022 Strandgatan 3. 

Närvarande: Anna, Matthias, Christian, Krister. 

Via Zoom: Ulrika, Helen, Jakob, Mikaela. 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll. 

Justerare-Jakob 

Föregående protokoll – läggs till handlingarna. 

   

Ekonomin 

Matthias-260.000 kr, kommunen ej fakturerad. 

Marknadsföring  

Jakob- Aktiviteterna kring marknadsföringen ligger på is just nu p.g.a. upphandlingen, Linda 

har påbörjat en överlämning av marknadsföringen och driften av webben. 

Uppdrag under upphandling – Sociala media samt medlemskommunikation  

Alla – Fler offerter har inkommit för sociala media, ifrån Intryck & Avtryck samt Business 

Improvement Consultants Lundgren AB. Krister gick igenom inkomna offerter och bjöd in till 

frågor för diskussion. Jakob och Krister ska ta en närmare dialog kring detta. Styrelsen 

bestämde att fatta beslut om det på separat möte kommande onsdag.  

Planerade aktiviteter  

Påsk – Anna, kort avstämning.  

Helen som agerade tupp upplevde att Påsk-paraden var mycket uppskattad av barn och 

vuxna samt utländska besökare. 

Valborg – Alla, kort avstämning.  

Många hade samlats på Rådhustorget för vårtal och körsång och sedan även vid udden kring 

Café Hembygdsgården. Styrelsen reflekterade över att bättra på ljudet på Rådhustorget med 

fler mickar till nästa år. Sammantaget var att Valborgsfirandet var mycket uppskattat, en 

enkel och tydlig tradition.  

Skärgårdsbåtens Dag, Onsdag 8 juni – Anna 

Destinationen har sökt tillstånd. Trafikantföreningen har skickat program för tryck där 

destinationen står som medarrangör. Anna beskrev plats på kajen för arrangemanget och 

vilka försäljare som kan tänkas delta samt preliminärt program för dagen. Dialog med 

tekniska pågår kring möjligheten att få fram en scen på kajen. Anna tog upp frågor kring 

marknadsbord, pris, logistik av borden och hur enhetlig marknaden ska se ut för diskussion. 

Beslut fattades att knallarna får välja på att ta med sig egna bord och betalar då endast 

markhyran eller om man vill hyra bord av LIONS. Destinationen har ställt frågan till LIONS om 

de är villiga att sköta logistiken för marknadsborden till och från kajen. Folkdanslaget har  



 

meddelat sitt intresse för att ha en dansuppvisning på kajen utan kostnad för destinationen. 

Även Roslagsbälgarna har anmält intresse för att spela musik. Anna och Ulrika tar emot 

intresseanmälan från knallarna.  

Midsommar – Fredag 24 juni – Alla 

Hembygdsförening vill gärna vara medarrangör men inte bära huvudansvaret och önskar att 

destinationen tar huvudansvaret för arrangemanget som vid föregående midsommarfirande.  

De vill gärna arrangera en aktivitet kring dekorationen av ringarna till midsommarstången, 

samt ansvara för ljudet. Styrelsen diskuterade kring en möjlig projektledare för eventet och 

hur upplägget bör se ut, eventet har många besökare men bör hållas småskaligt och genuint. 

Styrelsen uppmanar alla att rannsaka sina kontaktnät efter en möjlig projektledare för 

midsommareventet.  

Övriga frågor 

Näringslivsfrukosten är den 19 maj – Mikaela. Alla är välkomna, anmälan krävs. Anmälan 

sker till mikaela.loden@vaxholm.se 

Gågata Hamngatan – Mikaela. Det blir en gågata 1 juni - 31 augusti. 

Ny medlem – Ulrika. Ny medlem är Waxholms camping som har sin hemsida uppe nu för 

bokning. 

Krister skickar ut kallelse för nästa möte. 

Mötet avslutades 

 

 

  

Vid protokollet   Justerare 

 

_________________________________  _______________________________
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