
Styrelsemöte - Destination Vaxholm 9 november 2022, Strandgatan 3 

Närvarande: Krister, Anna, Jakob, Matthias, Christian 

Via Zoom: Ulrika, Mikaela, Therese. 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll.  

Utse protokolljusterare - Krister 

Föregående protokoll utan kommentarer. 

Ekonomi – Matthias 
305.000 kr. 
Ny medlem - Syrran och jag.  
 
Marknadsföring – Alla 
Det har inkommit ett missnöje över hur man som aktör med sitt företag visas först eller sist 
på destinationswebben. Jakob informerar att visningarna är statiska. Destinationen ska se 
över om det går att få någon rotation över det. 
 
Julmarknaden - Det blir en halv sida annons om julmarknaden i Lotsen samt A4 affischer som 
aktörerna kan sprida. En marknadsföringsplugg över diverse julevent är på gång som alla 
medlemmar kommer att kunna sprida i sina sociala medier. 
Jakob informerade om att det finns en plan över årets marknadsföring kvartalsvis.  
 
Planerade aktiviteter – alla 
Julmarknaden - Anna 
Lions kommer inte att delta i årets julmarknad p.g.a. brist på medlemmar som kan ställa upp 
men laddar inför att kunna bistå 2023. Några föreningar deltar med försäljning av korv och 
glögg. Det vore uppskattat om någon skolklass eller förening vill ha lotteriförsäljning. Den 
totala kostnaden för att hyra in en tomte blir ganska dyrt per timme under två dagar. Anna 
söker vidare om det finns ett billigare alternativ. Två av volontärerna kommer att finnas på 
plats under marknadsdagarna och informera om programmet. Therese på Waxholms hotell 
erbjuder att låna ut deras scen om destinationen behöver den. Kommunen kommer att 
ställa ut dekorationsgranar med julbelysning samt en julpyntad julgran på Lägret lagom till 
första advent. 

 
Matthias och Anna har haft möte med kommunen som har informerat om kostnaden för att 
använda el-centralen på Lägret blir 5000 kr exkl. moms och markhyran vid Lägret blir en total 
kostnad 1056 kr exkl. moms för båda marknadsdagarna.   
 
 



 
Mikaela - Tekniska enheten kommer att montera en permanent julgransfot ner i marken i 
närheten av den plats där midsommarstången brukar stå för att på sikt sänka kostnaden för 
montering varje år. Kommunen är jätteglad att det finns evenemang i Vaxholm men man 
kommer inte att vara drivande i den frågan. Påverkan måste göras i kommunfullmäktige hos 
politikerna.  

Övrigt – alla 
Tillväxtverket – Leder i landsbygd - Helen & Jakob 
Punkten skjuts upp till nästa möte. 

Mötet avslutas 

 

Nästa möte 15 december 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

______________________________________ ___________________________________ 

Ulrika Dannemann   Krister Ek 

 

 

 

  


