
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 24 augusti 2022, Strandgatan 3. 

 

Närvarande: Krister, Anna, Christian. 

Gäst: Eva-Lotta Cederström och Linda Wahlström. 

Via Zoom: Ulrika, Helen, Matthias. 

 

Krister Ek öppnade mötet som ordförande. 

Mötet inleds. 

Justerare: Matthias Hamilton 

Närvarokontroll. 

Föregående protokoll utan kommentarer. 

Närvaro - Krister 

Ekonomi – Matthias 

229.000 kr, kommunen är ej fakturerad. 

Marknadsföring – Linda Wahlström 

Linda vill få till en synk mellan henne och Eva-Lotta för att marknadsföringen och SoMe ska 

samspela bättre. Linda gav exempel på vad destinationen har marknadsfört sedan 

midsommar och vad man kommer att marknadsföra under hösten t.ex. Midsommar, bad, 

centrum, fiske, Kastellet, regniga dagar, Skärgårdsmarknad, boende och konferenser. För att 

skapa en bättre framförhållning kring marknadsföringen och nå ut till så många som möjligt 

önskar Linda att styrelsen kommunicerar punkten om marknadsföring snarast efter 

styrelsemötet 

Rutin för ny medlem - Eva-lotta  

Eva-Lotta efterfrågar en Rutin för ny medlem i pdf ”Så här gör du för att synas på hemsidan”. 

Beslut fattades att Eva-lotta samlar ihop information och gör ett utkast som ska vara klart till 

1/9. 

Kommande event – Kulturnatt, höstmys. 

Robert vill dokumentera hela kajprojektet och föreslagit att från destinationen ta med 

Therese från hotellet och Anna från Winbergs för att dokumentera hur renoveringen 

påverkar de som aktörer. Renoveringen börjar vid gästhamnen i Västerhamnen den 27/9. 

Julmarknad – Anna 

Anna informerar att kommunen har sagt ja till destinationen för att söka Polistillstånd för att 

ha marknad på Rådhustorget. Styrelsen diskuterade frågan kring vart som är bäst att ha 

julmarknad och eventuellt hyra bord av Lions för att få det snyggt och enhetligt och i så fall 

vilka ska sköta logistiken, hämta och lämna bord.  Anna tar det vidare med butiksgruppen för 

förslag till beslut till nästa styrelsemöte. 



Övrigt – alla 

Matthias meddelar att Vaxholms sångspel har blivit ny medlem. 

Nästa möte  

14/9  

08.30-09.45 

 

Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

________________  ___________________ 

 

 


