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Närvarande: Krister, Anna, Jakob, Matthias, Christian 

Via Zoom: Ulrika, Mikaela, Helen 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll.  

Föregående protokoll utan kommentarer. 

Utse justerare - Mikaela 

Ekonomi – Matthias 
126.000 kr, kommunen är fakturerad.  
Ny medlem är Christina Ahlström som hyr ut Kaptensstugan. 

Marknadsföring – alla 
Helen - berättade om Adventure Travel Trade World Summit i Lugano Italien den 3-6 oktober 
som arrangeras en gång om året av ATTA där bl.a. Catch & Relax som en av 6 deligater deltog 
från den svenska deligationen. Adventure Travel Trade Association ATTA, arbetar med 
besöksnäringen där naturupplevelsen är i fokus. En gång om året samlar de 
naturturismföretag, DMO, journalister, researrangörer m. fl. till dessa World Summit. 
Deltagarna kommer för att inspireras och få tillgång till en attraktiv marknadsplats som 
består av affärsmöten med internationella researrangörer samt möjlighet till möten med 
utvalda globala medier. Syftet är att stärka bilden av Sverige som naturturismdestination 
samt att följa upp tidigare satsning som gjorts inom ”Internationell paketering” där 
målsättning varit att stärka besöksnäringens exportförmåga. 
 
Filmen av konferensgruppen finns på hemsidan under konferens, den korta versionen ska 
användas i sociala medier.  
Hur kan vi fånga fler lokala invånare att använda destinationens hemsida mer och driva trafik 
för att hålla hemsidan levande? Viktigt är att hemsidan fyller ett innehåll och att driva 
trafiken dit.  

Planerade aktiviteter – alla 
Kulturnatten har haft stor åtgång på biljetterna. 
Julmarknad på Bogesund sker10-11 december. 
Höstlovet, sammanställning av marknadsföringsmaterial har påbörjats. 

Julmarknad – Anna 
17 st marknadsplatser är bokade, de som har egna bord kommer inte att se enhetliga ut men 
på det stora hela är styrelsen överens om att innehållet är viktigare. Knallar med lokala 
hantverk har fått boka plats i första hand samt 3 st skolklasser. Anna och Matthias träffar 
kommunen inom kort angående en del önskemål från destinationen som gran, scen, 



bajamaja. Anna ställer frågan till konferensgruppen om de vill synas på marknaden, Helen 
tar frågan vidare till konferensgruppen. Lisa Lindbergh har blivit tillfrågad om barnkören vill 
uppträda på marknaden beroende på vad det skulle kosta. Om destinationen skulle hyra en 
tomte är kostnaden ca, 1400 kr/timme, Anna efterlyser andra alternativ.  

Butikgruppens höstkampanj – Anna 
Anna informerade att det var roligt med många besökare på stan under lördagen på 
butiksgruppens ”Höstmys i Vaxholms butiker” och även många som inte visste om eventet. 

Flytta datum för decembermöte – Ulrika  
Nytt datum för styrelsemöte är den 15 december. 

Medlemsträffen – Christian  
Nytt datum för medlemsträffen är den 17 november.  

Centrumutvecklingen i Vaxholm – Mikaela 
Kommunstyrelsen fattade ett politiskt beslut i våras att jobba med centrumutvecklingen för 
ett levande centrum och stadskärna som har landat i att kommunen har anställt Linda 
Wahlström på 1 ½ år för att ta fram en nulägesanalys och en process för 
centrumutvecklingen. En uppmaning till alla är att fler deltar på näringslivsberedningens 
möten. 
 
Välkomstbrev - ny medlem – alla 
Eva-Lotta har mejlat ut till alla i styrelsen ett första utkast på ett välkomstbrev som ska gå ut 
till alla nya medlemmar. Mejla gärna till Eva-Lotta er feedback, tanken är att brevet ska vara 
lättläst och informativt. 

Mötet avslutas 

Nästa möte 9 november 
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