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§ 25

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet

§ 26

Protokolljustering
Föregående protokoll (Nr 3/2017) justerades och godkändes.

§ 27

Uppvaktningen av landskapsregeringen/lagtinget
Någon tidpunkt för uppvaktningen finns ännu inte. FK sköter kontakten.
Styrelsen positiv till förslaget att lagtinget inbjuds till guidad tur i Bomarsund.
FK sköter också den kontakten

§ 28

Besökscentret
Av de företag och institutioner som Sällskapet uppvaktat saknas ännu besked
från Ålands turist och konferens (Henrik Nordström). FK sköter kontakten.

§ 29

Sjödagarna
Programmet genomfördes enligt plan och var mycket lyckat. Graham Robbins
guidade ombord vid kryssningen till Bomarsund med fullt fartyg. JÖ guidade på
återresan med ett tiotal passagerare. Väder och vind var gynnsamma för vistelse
på däck under segel. Ett antal medlemmar deltog.

§ 30

Sociala medier/hemsida
MA presenterade en plan för utvecklingen av Sällskapets aktivitet på hemsidan
och i sociala medier. MA sätter upp en ny hemsida för Sällskapet. Ju
innehållsrikare den är desto större är attraktionskraften. En lämplig struktur
kunde vara a) militärt, b) politiskt och c) humanitärt material. Från hemsidan
skall också finnas länkar till våra samarbetspartners i resebranschen till
ömsesidig nytta.
Det gäller att hitta personer som på nätet är intresserade av historia. På
Facebook kan vi annonsera riktat till sådana. Det är i vårt intresse att Wikipedia
har så mycket relevant och intressant information om Bomarsund som möjligt.
Det kan vi också främja.
Innehållet på hemsidan måste komma från Sällskapet. En källa till mycket
information skulle kunna vara Boken om Bomarsund som är slutsåld på svenska

och skulle kunna säljas som e-bok. JÖ kollar med medförfattarna. MA
informerade om e-böcker som han själv har praktisk erfarenhet av.
§ 31

Medlemsresa
GH väntar på information från resebyrå. JÖ kontaktar Björn Greitz angående
guidning i staden och undersöker guidning och diskussion med ansvariga för
fästningen.
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