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Anteckningar från zoom-möte angående Djurhamnsrodden 2021-02-10 

Följande deltog:  

• Magnus Danielsson, Djurönäsets Konferens & Hotell 

• Carin Mogerud, Pontus Brolin, Janurban Modig och August Boj från styrelsen 

• Monica Bergquist, adjungerad för Djurhamnsrodden 

Mats Stjerngren om är adjungerad för Djurhamnsrodden hade anmält förhinder. 

                                                                                                         

1. Inför mötet hade Johan Stake som representerar Stockholms Sjövärnsföreningen-
Klockaruddsholmen, lämnat följande besked genom Monica Bergquist:  

Jag har stämt av med Stockholms Sjövärnsförening om Klockaruddsholmen och 
alla är positiva till att vara med. Linnea har även tagit upp det här i styrelsen för 
Sjövärnskåren Stockholm och vi kan komma upp med våra två valbåtar (10-
higgare) och 1, eventuellt 2 st, 700-båtar. 
Linnea har också lyckats avsätta medel för att köra upp våra båtar och finansiera      
Sjövärnskårens deltagande i rodden och kringaktiviteterna. 

 
Vi måste dock båda avböja att fortsätta i projektgruppen för evenemanget. Vi 
planerar vårt deltagande och håller kontakt med er angående hur vi ska genomföra 
rodden och övrigt kring evenemanget. Men tyvärr hinner vi inte vara med i 
projektgruppen. Hoppas att ni får ett bra möte imorgon och hör av er om ni har 
några frågor eller funderingar. 
Vi ser fram emot sommarens evenemang! 
Hälsningar / Johan 

• Linnnea som Johan hänvisar till är hans hustru, Linnea Stake som är ordförande i 
Stockholms Sjövärnskår. 

 
2. Med utgångspunkt från Johans besked togs följande beslut: 
• Djurhamnsrodden genomförs den 14-15/8 2021 
• Lördagen den 20 mars kl 14 genomförs en första information om Djurhamnsrodden genom 

en livesändning via zoom från Djurönäset. 
• En mindre arbetsgrupp med Pontus Brolin, Monica Bergquist samt Katrin Furubom 

Djurönäset och som sammankallande fortsätter planeringen, förbereder informationen 
den 20/3 och rapporterar löpande till oss övriga. 

 
3. Sedan tidigare:  
• Alandia Båtförsäkring har erbjudit sponsring av båt- och båttransporter för tävlingsbåtarna. 
• Kustbevakningen Djurö, Sjöräddningssällskapet Djurö och Vindö Byggvaror har meddelat 

intresse av medverkan i någon form. 
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