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§ 18

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet

§ 19

Protokolljustering
Föregående protokoll (Nr 2/2017) justerades och godkändes.

§ 20

Besöket på Vikingamuseet i Stockholm
MG och FK representerade Sällskapet vid VL:s specialresa med buss till
Stockholm med besök bland annat i det nya Vikingamuseet på Djurgården 12.5.
MG o FK berättade om museet som eventuell inspirationskälla för ett
besökscenter. Museet bestod dels av en utställning och dels en åktur på räls i tid
och rum där vikingarnas liv och leverne presenterades i dockskåpsliknande
scener. Detta senare passade både för barn och vuxna. Man fick följa en liten
flickas öden. Utställningsdelen var påfallande fattig på föremål. Vikingatiden
presenterades digitalt på ett stort antal TV-skärmar (”rummet fullt”). Vid
skärmarna informerade skyltar om respektive skärms innehåll. Den
genomgående presentatören var Dick Harrison, vilket gav innehållet ett drag av
vederhäftighet. Formen för presentationen var dock mindre tillfredsställande.
Innehållet i varje skärm var omfattande, vilket ledde till stockningar. Eftersom
presentationen kom ur högtalare (inte hörlurar) på valbart språk ledde det i
värsta fall till att endast en person i taget kunde följa presentationen. I viss mån
var också ljudet störande. Det uppfattades också som negativt att
presentationsmetoden är mindre lämpad för grupper. Utställningsdelen visar om
inte annat att digitaliseringen inte får ta överhanden.

§ 21

Besökscentret
Nu har FK o RL informerat liberalernas och moderaternas lagtingsgrupper om
Sällskapets kontakter till resenäringens företag och institutioner och den odelat
positiva responsen till dels förslaget att bygga ett besökscenter och dels till
deltagande i en stiftelse för drivandet av besökscentret. Lagtingsgrupperna tycks
kunna stöda byggandet i landskapets regi.
Inför uppvaktningen av landskapsregeringen har FK skrivit ett utkast till
skrivelse som skall överlämnas tillsammans med (reseföretagens och
institutionernas) ”Deklaration” och ”Avsiktsförklaring” i den form som de
godkändes av senaste styrelsemöte.

De förhandsbesked som resenäringen gett kommer att resultera i 25 000 € eller
hälften av stiftelsens grundkapital. Dock saknas ännu bekräftelse från Ålands
Turist och Konferens Henrik Nordström. FK kollar.
FK diskuterar tidpunkt för mötet med LR. Beslöts att om möjligt få fram en
bättre planritning över besökscentret.
§ 22

Sjödagarna
I samband med Ålands Sjödagar får Åland besök av en ättling till löjtnant
Lucas, den första mottagaren av Victoria Cross. 20.7 hålls ett seminarium i
Ålands kulturhistoriska museum. Åtta medlemmar har anmält sig till
kryssningen med Albanus till Bomarsund.

§ 23

Sociala medier/hemsida
Skall diskuteras vid nästa styrelsemöte när Mats Adamczak är närvarande.

§ 24

Medlemsresa
Beslöts att medlemsresan blir en endagsresa till Vaxholms fästning, en potentiell
samarbetspartner för ett blivande besökscenter. GH undersöker och JÖ kollar
med Vaxholmsbon Björn Greitz om guidning i staden.
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