
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 11 januari 2023 Strandgatan 3. 

 

Närvarande: Krister, Christian, Matthias, Jakob, Eva-Lotta. 

Via Zoom: Ulrika, Mikaela, Helen, Anna. 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll. 

Utse protokolljusterare – Christian. 

Föregående protokoll – Läggs till handlingarna. 

Ekonomi – Matthias 

300.000 kr. 

Medlemmar som går ur destinationen - La Maison, Carl Bennerstedt, Villa Paradis. 

Marknadsföring – alla 

På agendan nu står att göra en marknadsmässig plan med Linda och Vilma för Q1 och Q2. Den som 

har ett medskick inför det kan gärna mejla till Jakob. 

Det är snart dags för en ny upphandling av destinationens administratör, webb och kommunikation 

för 2023, Linda, Vilma och Eva-Lotta är positiva till en förlängning av uppdragen. Styrelsen tänker att 

ett år är kort och att man borde upphandla en längre period men först se över budget inför det. 

Jakob tillfrågar Linda, Vilma, Eva - Lotta och Ulrika formellt hur de står inför en förlängning av 

uppdragen. Sittande styrelse får fundera om de vill fortsätta.  

Planerade aktiviteter – alla 

Alla hjärtans dag, Sportlovet, Påsklovet redan i början av april. 

DV behöver förmedla vikten av att aktörerna informerar DV om sina planerade aktiviteter så att vi 

kan marknadsföra det som händer. Enligt statistiken från webben visar den att folk har sökt mycket 

på event.  

Styrelsen diskuterar att vissa företag inte hanterar verktyget Basetool även om det finns en support 

som man kan kontakta, man anser att det är för krångligt och tar mycket tid. Konferensgruppen har 

tidigare haft utbildning i Basetool med Sven från Basetool. Styrelsen diskuterar olika alternativ ex. att 

DV erbjuder en tjänst mot avgift t.ex. tre tillfällen för att komma igång med sin Basetool eller att 

sköta allt i Basetool åt aktören om aktören ser värdet i att synas på webben.  

Krister föreslår att Eva-Lotta som sköter hemsidan stämmer av frågan med Basetool och undersöker 

hur andra destinationer har löst det och lyssna med aktörerna hur stort behovet är och anpassa det 

för efterfrågan.  

Övrigt – alla 

Årsmöte - förslag på torsdagen den 9 mars 18.30 – 20.30 tills dess måste DV ha en färdig budget. 

Jakob lyfte frågan vad destinationens roll är, ska DV vara en destinationsarrangör? Vilket är målet? 

Hur ska tid och pengar nyttjas? Jakob har lyssnat med Visit Roslagen som är ett stort 

destinationsbolag hur de jobbar. Helen föreslår en evenemangsgrupp som kan arbeta med 

evenemangen. Styrelsen föreslår ett enskilt möte där några personer ser över vad DV gör och hur gör 

andra destinationer? Det står i avtalet med kommunen att destinationen ska ha en 



destinationsutvecklare.  

Näringslivsberedningen har ännu inte blivit vald, Mikaela ska träffa kommunens nya KSO och lyssna 

av hur man tänker kring Destination Vaxholm och se om man kan få till ett möte ganska snart med 

det nya styret då avtalet med kommunen löper ut i år. 

 

Nästa möte – 8 februari kl.08.30. 

 

Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

________________  ___________________ 

Ulrika Dannemann   Christian Lundblad  

  


