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Ann Lindholm 	 Protokoll	 Sida   ( )
1 2
	 2022-11-04	 Styrelsemöte november 2022

Protokoll fört vid förening Djurö Kulturhus styrelsemöte. 

Den 4 november kl 16.00 

Djurö Kulturhus 

§ 1. Mötes öppnande

Ordförande Helena Bruun-Nystedet hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av sekreterare

Dagens protokollförare var Kulturarv Djurhamn och Ann Lindholm.  

§ 3 Val av justerare

Som justerare av protokollet/anteckningarna valdes Karin Österman jämte ordförande. 

§ 4 Anteckningar från föregående styrelsemöte

Anteckningarna från tidigare styrelsemöte den 2 september godkändes och lades till 
handlingarna. Samtliga protokoll finns nu på Kulturhusets hemsida/styrelsen/protokoll. 

Närvarande: Närvarande Förhinder

Helena Bruun-Nystedt Penseln X

Eva Hannerz Penseln x
Janurban Modigh Kulturarv X

Ann Lindholm Kulturarv x
 Raimo Kanttikoski Spelmännen x

Börje Österman Spelmännen x
Bengt Fridmark Ö teatern X

Bibbi Borg Ö Teatern X

Lotta Lagerman Konst o Kultur x
Benkt Cnattingius Konst o Kultur x
Karin Österman Byalaget X

Brita Hoff Ståhl Byalaget X

Tore Ehrsson Ekonomi X J
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§ 5 Ekonomirapport


Tore Ehrsson informerade om det ekonomiska läget. Ekonomin är god. Tore Ehrsson har köpt 
in brandvarnare samt pappersrullar till föreningen. 

§ 6 Rapport från städdagen den 17 september

Skoskydden har omplacerats och finns numer i städskrubben. Ö-teatern, Kulturarv och Konst 
& Kultur har fortfarande mycket material kvar i förrådet. Projektorn och filmduken tillhör 
Konst & Kultur (filmklubben). Kuddarna tillhör Ö-teatern. Kolla med Bibbi om alla kuddar 
behövs. Håll rent på golvet i förrådet och använd inte svarta soppåsar för förvaring av 
material. Använd i stället transparenta påsar så är det lättare att se innehållet. 

§ 7 Ny medlem i Föreningen Djurö Kulturhus

Ska vi uppta Djurö/Stavsnäs pensionärsförening i Föreningen Djurö Kulturhus? Om inte hur 
mycket ska de betala? Pensionärsföreningen behöver lokalen 2 ggr/mån och de vill bli 
medlemmar from 2023; 700 kr/år. Styrelsen godkänner Pensionärsföreningens medlemskap 
och Föreningen Djurö Kulturhus debiterar dem ingen avgift för resten av år 2022.  

§ 8 Hemsidan

Finns det önskemål om kompletteringar? Janurban gör ett utmärkt jobb med hemsidan. 

§ 9 Övriga frågor

a) Fönstren mittemot ICA är dåligt målade vilket borde ha uppmärksammats av kommunen 

vid uppdatering av underhållsplanen. Frågan ställs till Janurban till/vid nästa möte om han 
vet något om detta. 

b) Ny anslagstavla på ICA kommer inom kort. Föreningsaffischer försvinner lätt vilket kan 
bero på att den nuvarande tavlan är i dåligt skick. 

c) Karin informerar: Föredrag om svärdet i Djurö kulturhus den 10/11-22. Julmarknad i 
”Barren” den 19/11-22 och den 26/11-22 i Stavsnäs. Information om Krisberedskap MSB 
den 23/11-22 klockan 18.00-21.00 i skolans matsal som kommunen och byalaget 
anordnar. Anmälan görs senast den 16/11-22. 

d) Lotta informerar: Julkonsert den 10/12-22 med Lena Villemark, Lisa Långbacka och Lisa 
Norrgård i Byskolan som börjar klockan 16.00. Julmarknad i Byskolan den 17/12-22 
klockan 11.00-16.00 tillsammans med Mötesplats Stavsnäs. 

§ 10 Nästa styrelsemöte

Fredagen den 6 januari 2023 klockan 16.00 

§ 11 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat klockan 16.34.

 J
M

, H
KD

B,
 A

CL
, K

AÖ
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k








Ann Lindholm 	 Protokoll	 Sida   ( )
1 2
	 2022-11-04	 Styrelsemöte november 2022


Protokoll fört vid förening Djurö Kulturhus styrelsemöte. 


Den 4 november kl 16.00 


Djurö Kulturhus 


§ 1. Mötes öppnande

Ordförande Helena Bruun-Nystedet hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 


§ 2 Val av sekreterare

Dagens protokollförare var Kulturarv Djurhamn och Ann Lindholm.  


§ 3 Val av justerare

Som justerare av protokollet/anteckningarna valdes Karin Österman jämte ordförande. 


§ 4 Anteckningar från föregående styrelsemöte

Anteckningarna från tidigare styrelsemöte den 2 september godkändes och lades till 
handlingarna. Samtliga protokoll finns nu på Kulturhusets hemsida/styrelsen/protokoll. 


Närvarande: Närvarande Förhinder


Helena Bruun-Nystedt Penseln X


Eva Hannerz Penseln x
Janurban Modigh Kulturarv X


Ann Lindholm Kulturarv x
 Raimo Kanttikoski Spelmännen x


Börje Österman Spelmännen x
Bengt Fridmark Ö teatern X


Bibbi Borg Ö Teatern X


Lotta Lagerman Konst o Kultur x
Benkt Cnattingius Konst o Kultur x
Karin Österman Byalaget X


Brita Hoff Ståhl Byalaget X


Tore Ehrsson Ekonomi X
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§ 5 Ekonomirapport



Tore Ehrsson informerade om det ekonomiska läget. Ekonomin är god. Tore Ehrsson har köpt 
in brandvarnare samt pappersrullar till föreningen. 


§ 6 Rapport från städdagen den 17 september

Skoskydden har omplacerats och finns numer i städskrubben. Ö-teatern, Kulturarv och Konst 
& Kultur har fortfarande mycket material kvar i förrådet. Projektorn och filmduken tillhör 
Konst & Kultur (filmklubben). Kuddarna tillhör Ö-teatern. Kolla med Bibbi om alla kuddar 
behövs. Håll rent på golvet i förrådet och använd inte svarta soppåsar för förvaring av 
material. Använd i stället transparenta påsar så är det lättare att se innehållet. 


§ 7 Ny medlem i Föreningen Djurö Kulturhus

Ska vi uppta Djurö/Stavsnäs pensionärsförening i Föreningen Djurö Kulturhus? Om inte hur 
mycket ska de betala? Pensionärsföreningen behöver lokalen 2 ggr/mån och de vill bli 
medlemmar from 2023; 700 kr/år. Styrelsen godkänner Pensionärsföreningens medlemskap 
och Föreningen Djurö Kulturhus debiterar dem ingen avgift för resten av år 2022.  


§ 8 Hemsidan

Finns det önskemål om kompletteringar? Janurban gör ett utmärkt jobb med hemsidan. 


§ 9 Övriga frågor

a) Fönstren mittemot ICA är dåligt målade vilket borde ha uppmärksammats av kommunen 


vid uppdatering av underhållsplanen. Frågan ställs till Janurban till/vid nästa möte om han 
vet något om detta. 


b) Ny anslagstavla på ICA kommer inom kort. Föreningsaffischer försvinner lätt vilket kan 
bero på att den nuvarande tavlan är i dåligt skick. 


c) Karin informerar: Föredrag om svärdet i Djurö kulturhus den 10/11-22. Julmarknad i 
”Barren” den 19/11-22 och den 26/11-22 i Stavsnäs. Information om Krisberedskap MSB 
den 23/11-22 klockan 18.00-21.00 i skolans matsal som kommunen och byalaget 
anordnar. Anmälan görs senast den 16/11-22. 


d) Lotta informerar: Julkonsert den 10/12-22 med Lena Villemark, Lisa Långbacka och Lisa 
Norrgård i Byskolan som börjar klockan 16.00. Julmarknad i Byskolan den 17/12-22 
klockan 11.00-16.00 tillsammans med Mötesplats Stavsnäs. 


§ 10 Nästa styrelsemöte

Fredagen den 6 januari 2023 klockan 16.00 


§ 11 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat klockan 16.34.
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