
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 21 juni 2022 Strandgatan 3. 

Närvarande: Krister, Matthias, Christian, Anna. 

Inbjuden till mötet: Eva-Lotta Cederström, Destination Vaxholms webbansvarig. 

Via Zoom: Jakob, Mikaela, Ulrika. 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

Mötet inleds. 

 

Utse justerare - Christian Lundblad 

Föregående protokoll – Läggs till handlingarna. 

Ekonomin/Matthias  

261.000 kr, kommunen är ej ännu fakturerad. 

Ny medlem/Matthias  

Konstnären Carl Bennerstedt. 

Planerade aktiviteter - Midsommar /Anna  

Programmet är klart, bra samarbete med alla inblandade. Destinationen har köpt in nya 

funktionärsvästar som planeras att finnas på Turistbyrån för utlämning och inlämning.  

Styrelsen diskuterade upplägget av programmet, vad man kan tänka på tills nästa år. De 

flesta restauranger och butiker har öppet på midsommarafton men Ulrika skickar ut 

programmet till medlemmarna så att de bättre kan anpassa sina öppettider kring 

evenemangsprogrammet.  

Julmarknaden - Utvärdering/Anna  

Anna Knutola har skickat ut en enkät för utvärdering för fjolårets julmarknad till alla som 

deltog och på så sätt kan destinationen se vad som var bra, mindre bra och vad man kan 

göra bättre till nästa år.  

 

Planerade aktiviteter/Anna  

Anna bokar in ett möte med tekniska enheten på kommunen dels för att delge den feedback 

som har kommit in från enkäten och även för att få en blick över kommunens syn på 

fjolårets -och även inför kommande julmarknad.  

Det nya flaggspelet som Destinationen köpte in för ett par år sedan saknas fortfarande. 

Troligen har en underentreprenör den i sin förvaring efter att det har tagits ner. Det gamla 

flaggspelet hänger nu på plats. Mikaela föreslog att destinationen skulle behöva ha en egen 

lagringslokal för sina saker så att allt finns på samma ställe.  

Anna informerar styrelsen att det är kommunikationsproblem vad det gäller p-automaten i 

korsningen vid Waxholms sport & fritid. Automaten är ur funktion och det är svårt att få tag i 

den ansvarige. Mikaela tar ärendet vidare med Susanne Hall på kommunens trafikenhet. 



 

Marknadsföring/Jakob 

Jakob lyfte frågan hur vi alla ska jobba med marknadsföring och event i framtiden. 

Det är viktigt att den som ansvarar för ett större evenemang informerar Jakob så att 

destinationen kan marknadsföra det. Matthias och Jakob stämmer av destinationens budget 

efter varje event. 

Eva lotta önskar tydligare riktlinjer över hur hennes jobb ska göras. Alla måste hjälpas åt att 

informera Eva-Lotta som är webbansvarig om vad som händer i Vaxholm för att hon ska 

kunna skapa innehåll på webben. 

Christian erbjöd sig att sköta destinationens kontakt med tidningen Kanalen när det gäller 

marknadsföring av event i den tidningen.  

Mikaela önskar att det publiceras statistik över antalet besökare på hemsidan varje kvartal. 

Ulrika påvisar att det är väldigt få medlemmar som översätter sina evenemang till engelska i 

kalendariet på webben. Det är viktigt att alla medlemmar tar eget ansvar för webben. 

Ulrika informerade att Stockholm Archipelago har en egen Social Media Manager Vilda 

Forsén som har arbetat med deras instagram-konto sedan tre månader tillbaka.  För att få en 

större spridning i era inlägg kan man tagga archipelago.stockholm . 

Övrigt 

Destinationvaxholm.org/Jakob 

Jakob informerade att man aldrig släcker ner en hemsida då man inte vet hur google 

kommer att reagera. Jakob och Linda ser till att den i stället kommer att styras om.  

 

Mötet avslutades 

 

Nästa möte 

Datum: 17 augusti 

Tid: 08.30 

 

 

  

_____________________________________ ___________________________________ 

Vid protokollet   Justerare 

 


