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Styrelsemöte september 2022

Protokoll fört vid förening Djurö Kulturhus styrelsemöte. 

Den 2 September kl 16.00 

Djurö Kulturhus 

§ 1. Mötes öppnande

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

§ 2 Val av sekreterare

Dagens protokollförare vara Kulturarv Djurhamn och Janurban Modigh. 

§ 3 Val av justerare

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

Mötet beslutade att protokollet skall justeras digitalt via ebox.nu samt lagras på kulturhusets 
hemsida. JUM fixar detta. 

§ 4 Anteckningar från föregående styrelsemöte

Anteckningarna får tidigare styrelsemöte den 6 maj godkändes och lades till handlingarna. 

Närvarande: Närvarnde 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. I kassan finns 7 667 kr i kassan. Endast 
löpande utgifter resten av året. 

Efter en mycket omständig process så kan nu ordförande teckna firman via Nordea. 

§ 6 Hemsidan

Janurban informerade om orsaken till höjningen av kostnaden för one.com. Janurban 
informerade vidare att han byggt om hemsidan så att den nu bara har 5 sidor och den extra 
kostnaden på drygt 900 kr vi tidigare fått inte tillkomma när nästa faktura kommer. 

Vi skall då vara till baka till den enklare abonnemanget. Janurban säkra upp detta mot 
one.com. 

§ 7 Fastighetsfrågor

Frågan har ställts ang om någon observerat något läckage från taket under sommaren. Svaret 
var nej. 

Janurban informerade om att kommunen har haft en konsult som inventerat huset för att man 
skall kunna upprätta en underhållsplan. 

Önskan finns att frysfacket i kylskåpet skall frostas av. 

Styrelsen beslutade att vi ska avfrosta kylskåpet vid ”vår” städdag. 

§ 8 Städning

Gemensam städdag för kulturhuset.  

Lördagen den 17 september start kl 10.00. Härmed samtliga inbjudna. Frivilliga resurser 
önskas för att fixa fikabröd. 

§ 9 Övriga frågor

Beläggning är bra. Torsdagar är fortfarande ofta obokade. 

§ 10 Nästa styrelsemöte

Fredagen den 4 nov kl 16.00 

§ 11 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 16.34.
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Protokoll fört vid förening Djurö Kulturhus styrelsemöte. 


Den 2 September kl 16.00 


Djurö Kulturhus 


§ 1. Mötes öppnande

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


§ 2 Val av sekreterare

Dagens protokollförare vara Kulturarv Djurhamn och Janurban Modigh. 


§ 3 Val av justerare

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


Mötet beslutade att protokollet skall justeras digitalt via ebox.nu samt lagras på kulturhusets 
hemsida. JUM fixar detta. 


§ 4 Anteckningar från föregående styrelsemöte

Anteckningarna får tidigare styrelsemöte den 6 maj godkändes och lades till handlingarna. 


Närvarande: Närvarnde 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. I kassan finns 7 667 kr i kassan. Endast 
löpande utgifter resten av året. 


Efter en mycket omständig process så kan nu ordförande teckna firman via Nordea. 


§ 6 Hemsidan

Janurban informerade om orsaken till höjningen av kostnaden för one.com. Janurban 
informerade vidare att han byggt om hemsidan så att den nu bara har 5 sidor och den extra 
kostnaden på drygt 900 kr vi tidigare fått inte tillkomma när nästa faktura kommer. 


Vi skall då vara till baka till den enklare abonnemanget. Janurban säkra upp detta mot 
one.com. 


§ 7 Fastighetsfrågor

Frågan har ställts ang om någon observerat något läckage från taket under sommaren. Svaret 
var nej. 


Janurban informerade om att kommunen har haft en konsult som inventerat huset för att man 
skall kunna upprätta en underhållsplan. 


Önskan finns att frysfacket i kylskåpet skall frostas av. 


Styrelsen beslutade att vi ska avfrosta kylskåpet vid ”vår” städdag. 


§ 8 Städning

Gemensam städdag för kulturhuset.  


Lördagen den 17 september start kl 10.00. Härmed samtliga inbjudna. Frivilliga resurser 
önskas för att fixa fikabröd. 


§ 9 Övriga frågor

Beläggning är bra. Torsdagar är fortfarande ofta obokade. 


§ 10 Nästa styrelsemöte

Fredagen den 4 nov kl 16.00 


§ 11 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 16.34.
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