
Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 8 februari 2023 Strandgatan 3. 

 

Närvarande: Krister, Matthias, Jakob, Anna 

Via Zoom: Ulrika, Helen, Therese 

Krister Ek öppnade mötet som tf. ordförande. 

Mötet inleds. 

Närvarokontroll. 

Utse protokolljusterare – Matthias 

Föregående protokoll – läggs till handlingarna. 

Ekonomi – Matthias 

310.000 kr  

Ny medlem - Marie Moquist, Konsult & Värdekreatör. 

Marknadsföring – alla 

Jakob, Linda, Vilma har avstämningsmöte en gång i månaden. Marknadsföring kring ”Vad gör 

du i februari”, mars, april osv. även med annons i Lotsen.  Annonsering kommer även i 

Magasinet skärgården och i Vaxholms kommunkarta. Jakob förklarar att man kan synas i 

Basetool utan avgift dock ej att rekommendera då synligheten är med bara en liten text utan 

bild. Helen önskar att Eva-Lotta mejlar ut marknadsföringspluggarna till medlemmarna för 

att öka spridningen, förslaget godtas. Helen föreslår även att aktörerna gör en kortfilm ca. 50 

sekunder som postas som reels i SoMe som alla ser inte bara följare, Jakob tar med det till 

nästa avstämning med marknadsföringsgruppen. Eva-Lotta berättade om statistiken över 

hemsidan som hon mejlar ut månadsvis. 

Planerade aktiviteter – alla 
Alla hjärtans dag 14 februari, Butiksmingel 25 mars.  
Ulrika undersöker om staden har något större evenemang på gång.  

Therese informerade om Bauhouse-galan, ett friidrottsevenemang som sker den 26-27 juni, 

arrangörerna är intresserade av att arrangera evenemanget i Vaxholm i år. Delar av styrelsen 

beslutar att boka ett möte med staden gällande det. 

 

Övrigt – alla 

Destinationens årsmöte är inbokat den 8 mars i Rådhuset, Krister och Ulrika mejlar ut kallelse till alla 

medlemmar, budget ska vara klar till dess.  

Krister berättade om det senaste näringslivsberedningsmötet där han möttes av en entusiasm från 

Näringslivsberedningen där besöksnäringen är given. 

Krister - Nästa medlemsträff planeras i mars där vi bl.a. informerar om Basetool. 

Jakob informerar att Jörgen Eriksson från AIE är ny vd på Visit Roslagen och är positiv kring ett 

samarbete med Destination Vaxholm. 

 



Nästa möte – Årsmöte i Rådhuset 8 mars, 19.00 - 20.30 

 

Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

________________  ___________________ 

Ulrika Dannemann   Matthias Hamilton  

  


