
Styrelsemöte, Destination Vaxholm Strandgatan 3, den 25 maj 2022  

 

Närvarande: Krister, Therese, Matthias, Anna. 

Via Zoom: Ulrika, Helen, Jakob, Mikaela. 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll.  

Föregående protokoll utan kommentarer. 

Justerare – Matthias Hamilton. 

 

Ekonomin - Matthias  

298.000 kr, kommunen är ännu ej fakturerad. 

Ny medlem - Matthias 

Ny medlem är Cederströms design. 

 

Marknadsföring – Jakob  

Eva Lotta Cederström har fått sitt första uppdrag - Skärgårdsbåtens dag. Styrelsen antog 

Linda Wahlströms anbud som fortsätter med de sociala medierna. Både kortsiktig och 

långsiktig marknadsföring rullar på. Styrelsen beslutar att bjuda in Eva-Lotta till nästa möte 

innan midsommar och förtydligar att det är viktigt att vi stöttar upp henne i hennes nya roll. 

Planerade aktiviteter – alla 

Skärgårdsbåtens dag - Anna informerar att hon ännu inte lyckats upprätta någon kontakt på 

kommunen gällande den scen med tak som behövs till Skärgårdsbåtens dag som kommunen 

har varit behjälplig med tidigare. Anna har mejlat frågan till Alexander Wahlstedt på 

kommunen. Kostnaden om man istället skulle hyra en scen inkl. montering ligger på 10-

12.000 kr. Styrelsen beslutar att destinationen tar den kostnaden om det inte löser sig med 

kommunen. Styrelsen kan i då efterhand göra en skrivelse till kommunen där man förklarar 

den extra utgiften. I övrigt informerar Anna att det är ett par bänkar som behöver flyttas på 

kajen samt en kätting, Mikaela kontaktar tekniska gällande det. Programmet för 

Skärgårdsbåtens dag läggs ut på webben idag den 25 maj. 

Midsommarfirandet – Krister och Anna 

Hembygdsföreningen förutsätter att Destinationen tar ansvaret för arrangemanget även om 

de vill vara behjälpliga. Just nu saknar destinationen en projektledare och värdar. Visionen är 

att landa i ett genuint traditionellt firande där man tar med sig sin picknickfilt och 

gemensamt klär stången med musik -och dansunderhållning samtidigt som man främjar och 

marknadsför aktörer på orten. Anna erbjuder sig att ta tag i projektet med stöttning av 

styrelsen. Styrelsen beslutar och tackar ja till Anna Knutolas erbjudande om att projektleda 

midsommarfirandet och bokar ett möte med Hembygdsföreningen där kassör och 



marknadsföring deltar. Krister mejlar till Åke Hedhammar och uppdaterar honom om 

styrelsens beslut. Ulrika söker polistillståndet. 

Övriga frågor 

Parkeringskartan – Mikaela 

I år får vi ingen sommar-parkeringskarta av kommunen då det sker förändringar i staden. Det 

finns en digital parkeringskarta på vaxholm.se som uppdateras löpande. 

Destinationvaxholm.org - Ulrika  

Ulrika tar upp en gammal fråga om hur destinationvaxholm.org ska användas och skötas, i 

nuläget är den inte uppdaterad på länge men Ulrika publicerar alla protokoll där efter varje 

möte. 

Krister och Matthias tar frågan vidare med Linda Wahlström och Eva-Lotta Cederström hur vi 

kan göra den mer publik beroende på hur mycket trafik den har så att man lättare hittar 

information om destination Vaxholm. 

 

Mötet avslutades 

 

 

Nästa möte 

21 juni 2022 

Kl. 08.30-9.45 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ulrika Delldén   Matthias Hamilton 


