Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 3, 10.3.2021 per Teams
Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr. och Leif
Lundberg (LL), styrelsemedlem och Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem, Ytterligare
Marianne Karlström, (MK) verksamhetsledare och sakkunnig.
1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det
kl. 19.20.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollförare
Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.
4. Prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen.
Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.
5. Ekonomi
Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.
Mötet konstaterade att skulderna under verksamhetsåret 2020 har minskat med hela 17 500,-,
vilket är positivt. Resultatet för år 2020 ser ut att bli ca 10 000,-, vilket får uppfattas som
mycket gott. Vi strävar nu efter att klara amorteringarna för 2021 utan att höja på
kreditgränsen för kontot. Efter innevarande verksamhetsår faller att av lånen bort, vilket lättar
på trycket med likviditeten.
6. Inför säsongen 2021
Som det nu ser ut är i stort sett all behövlig personal bokad. Planen är att MK och Jenny
Sandell turas om att ha helhetsansvaret för verksamheten varannan vecka var under nästa
säsong. Det innebär att en kock ännu saknas. Men all personal har på ett eller annat sätt
anknytning till Jurmo eller Brändö, vilket ju är ett av DT:s mål med verksamheten.
Verksamheten startar normalt och utgångspunkten är att vi gör allt för att trots corona-läget
kunna fungera, men givetvis med beaktande av eventuella rådande restriktioner.
7. Arrendeavtalet med Jurmo Samfällighet
Arrendeavtalet med Jurmo samfällighet om arrenderandet av hamnområdet är nu godkänt av
bägge parter och undertecknat av respektive ordförande.
8. Djurskötselavtal med Leif Lundberg
Styrelsen konstaterade att ett avtal med Leif Lundberg om hanteringen av djuren i DT:s ägo
är undertecknat av bägge parter.
9. Avtal om köp av Highland cattle-kött av Leif Lundberg
Styrelsen godkände ett förslag till avtal mellan DT och LL om köp och försäljning av kött.
Återstår att underteckna avtalet.

10. Marknadsföring på sociala medier
JR presenterade ett förslag till marknadsföring av DT på sociala medier. Mötet konstaterade
att detta utgör ett gott underlag för en marknadsföringsplan för DT. Nästa möte diskuterar
och tar ställning till ett förslag till plan.
Styrelsen beslutade att vi hädanefter efter varje möte beslutar vad som är aktuellt att lägga ut
på Facebook.
11. Övriga ärenden
- Mötet beslutade att i stället för att dela ut en kundenkät skaffar DT en gästbok för
gästerna att spontant skriva in synpunkter på.
-

Sail Åland är en broschyr utarbetad i samarbete mellan Åländska segelsällskapet och
Visit Åland. Det är närmast fråga om ett nätverk. Av någon anledning har DT inte
varit med. Med det antal övernattningar DT har skulle ett medlemskap innebära en
årlig utgift på 250,-. Styrelsen beslutade att om vi går med ska verksamhetsledaren
fungera som kontaktperson. Vi återkommer till frågan under nästa möte efter en del
utredningar bl.a. om målgruppen.

-

Nästa möte tar ställning till en kontakt från ett containerbryggeri av öl.

12. Nästa möte
Nästa möte fastslogs till onsdagen den 14 april 2021 kl. 19.15 finsk tid.
13. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.15
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