
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 14 september 2022, Strandgatan 3.  

Närvarande: Krister, Christian, Jakob, Matthias, Anna. 

Via Zoom: Ulrika, Mikaela. 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll.  

Föregående protokoll utan kommentarer. 

Utse justerare av protokoll – Christian. 

 

Ekonomin – Matthias  

180.000 kr, kommunen är fakturerad 176.000 kr plus moms. 

Marknadsföring – Jakob 

Jakob informerar att i marknadsföringen är affischer och sponsrade inlägg inplanerade under 

kvartalen. Annons och plugg är på gång för Kulturnatten. Feedback om webben – det är 

väldigt få evenemang som är översatta och publicerade på engelska av aktörerna. När man 

har publicerat ett evenemang på svenska på webben går man in på övriga inställningar i 

Basetool och väljer språk för att lägga till engelska, sedan kan man lägga in en översatt text 

på engelska och publicera. En skärmdump på vart man hittar funktionen i Basetool bifogas i 

nästa medlemsbrev med övrig information om support och hur man kan ta hjälp för att 

publicera i webben. 

Medlemskommunikatör – Krister 

Då destinationen för nuvarande inte har någon medlemskommunikatör vill styrelsen se 

möjligheterna kring att eventuellt anlita Eva-Lotta Cedergren för det tills vidare. 

Planerade aktiviteter – alla 

Höstmys 8 oktober arrangeras av butiksgruppen och Kulturnatten 14 oktober arrangeras av 

kommunen.  

Julmarknaden – Anna  

Styrelsen diskuterade för och nackdelarna med att arrangera julmarknaden på Hamngatan 

gentemot Lägret. Styrelsen beslutar att arrangera julmarknaden på Lägret igen för att sätta 

rutinerna kring arrangemanget och p.g.a. osäkerheten kring kommande kajrenovering samt 

att det högst troligt att fler aktörer deltar om den är på Lägret. Destinationen önskar en gran 

mitt på Lägret inför julmarknaden, Anna framför det till kommunen i god tid. Styrelsen 

beslutar att de knallar som vill får hyra bord via Lions, alternativt att man har eget bord med 

sig. Anna redovisar hur destinationen beslutade förra året med platshyra, bordshyra samt 

intäkter. Styrelsen beslutade att knallarna betalar full hyra av plats och att medlemmar i 

destinationen får en medlemsrabatt. 

Liksom föregående år vill man satsa på lokala hantverk och aktörer med anknytning till 

Vaxholm i första hand. Ingen positiv feedback på förra årets tomte, styrelsen beslutar att 



hyra in en tomte i år. Styrelsen beslutar även att Anna blir projektledare för årets julmarknad 

och att Ulrika söker Polistillstånd. 

Övriga frågor  

Medlemsträff och medlemsbrev - alla.  

Styrelsen beslutar att ha en medlemsträff-AW på Waxholms biograf med dryck och tilltugg 

för en fast kostnad kl.18-19, eventuellt med filmvisning som avslutning från kl.19 under 

oktober eller i början av november. Christian kollar datum och ordnar med det praktiska 

samt återkopplar till Krister.  

 

Nästa möte – 12 oktober 

 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Vid protokollet   Justerare 


