
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 15 december 2022 Strandgatan 3. 

Närvarande: Anna, Krister, Christian. 

Via Zoom: Ulrika, Therese, Mikaela, Helen, Matthias. 

Krister Ek öppnade mötet som ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll. 

Utse protokolljusterare – Mikaela Lodén.  

Föregående protokoll – läggs till handlingarna 

Ekonomi – Matthias 

305.000 kr. 

Marknadsföring – alla 

Den generella uppfattningen i styrelsen är att det var ganska lite marknadsföring av 

julmarknaden.  

Helen berättar att konferensgruppen har besökt olika bokningsbolag för att presentera vad 

de erbjuder vilket har mottagits mycket bra. Therese tillägger att man kan se att de större 

bolagen, kommuner och statliga myndigheter bokar konferenser som vanligt men att de 

mindre företagen är mer försiktiga.  

Planerade aktiviteter – alla 

Destination Vaxholm planerar att gå ut med ett sista nyhetsbrev för i år där man önskar alla 

medlemmar en god jul. Nästa nyhetsbrev kommer under Q1. 

Övrigt - alla 

Helen – Möjligheten att söka pengar  

Det finns flera instanser där man kan söka pengar. Tillväxtverket och Leader Stockholmsbygd 

har flera bidrag som man kan söka.  

Mikaela – Leader Stockholmsbygd 

Från och med januari 2023 kommer Vaxholm att samverka i Leader Stockholmsbygd. 

Föreningar och företag kan då genom projektansökningar söka ekonomiska medel för att 

utveckla Vaxholm. 

Leader - Är en metod där boende, föreningar och företag i ett område driver och påverkar 

bygdens utveckling utifrån det förändringsbehov de identifierar. 

Genomförs i samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor. 

Finansieras av EU:s landsbygdsprogram, svenska staten, kommunerna Norrtälje, Österåker, 

Vaxholm, Värmdö, Haninge, Nynäshamn och Region Stockholm. 

Måndag den 16 januari kl 18.00-19.30 kommer ett informationsmöte om Leader 

Stockholmsbygd att hållas i Sessionssalen i Vaxholms Rådhus.  

Alla är välkomna – ni som bor i Vaxholm, representerar en förening eller driver företag i 

Vaxholm. Susanne Ortmanns som är verksamhetsledare i Leader Stockholmsbygd kommer 

att hålla i mötet. Inbjudan till mötet skickas ut den 20/12. 



Krister - Medlemsträffar  

Styrelsen diskuterar att det är viktigt med kontinuitet av våra medlemsträffar och att det kan 

vara bra att ha dem under kvällstid i stället för på morgonen ibland samt att destinationen 

bjuder in olika föreläsare vid varje tillfälle. Therese erbjuder destinationen att ha nästa 

medlemsträff under kvällstid på Hotellet, Krister föreslår att Therese skickar förslag på 

datum. 

Anna - Julmarknaden 

Sammanfattningen av julmarknaden som hade 42 st. unika utställare varav 5 st. var mat, 

många var nöjda med sin försäljning men många saknar Rådhustorget som de anser har en 

högre mysfaktor samt att det är nära till butikerna om man vill värma sig men många gillar 

också Lägret bättre då det inte är så trångt och det är lättare att se vad som erbjuds. 

Kabyssen hade julmarknad och en barnkör som uppträdde med högt tryck av många 

besökare. 

Anna föreslår att destinationen sätter samman en arbetsgrupp som initialt för en dialog med 

kommunen inför kommande stående event. Anna blir sammankallande till första mötet. 

Mikaela – Nytt styre i kommunen 

Det är viktigt att Destinationen får till ett möte med det nya styret i kommunen då 

Destinationens avtal med kommunen löper ut om ett år.  

 

Mikaela - Skärgårdsbåtens dag 

Trafikantföreningen har meddelat att Skärgårdsbåtens dag blir den 8 juni 2023. 

Mikaela, Krister - Vandringsled i skärgården - Stockholm archipelago trail  

Krister och Jakob har varit på informationsmöte med Stockholm archipelago som 

informerade om projektet Stockholm archipelago trail som Stockholm archipelago har sökt 

pengar för. Leden kommer inte att gå genom Vaxholm men Vaxholm skulle då vara en av 

portarna. Mikaela ska träffa Thomas Hjälm för mer information om vad det innebär för 

Vaxholms del. 

 

Nästa möte  

Krister sammankallar till nästa möte i januari. 

 

Mötet avslutades 

 

Vid protokollet   Justerare 

________________  ___________________ 

Ulrika Dannemann   Mikaela Lodén  

  


