Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 6, 10.5.2020 per Skype
Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg
(LL) och Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem.
1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det
kl. 19.00.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollförare
Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.
4. Föregående protokoll
Protokollet från mötet 5.6.2020 konstaterades godkänt.
5. Prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen.
Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.
6. Ekonomi
Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.
Marianne Karlström har gjort upp en sammanställning av DT:s lån och en amorteringsplan
för dem. Mötet diskuterade än en gång hur man ställer sig till att övergå till en långsammare
amorteringstakt för att i stället dels på sikt kunna göra en del nödvändiga investeringar, dels
ha en bättre likviditet i synnerhet inför säsongsstarten. Mötet konstaterade att man nu väntar
och ser hur säsongen artar sig och återkommer till frågan på höstens första möte.
TA:s kontakt med landskapet om någon typ av bidrag för DT har inte givit önskat resultat.
Det kloka kunde nu vara att söka något slags Leader-pengar. Vi återkommer i frågan.
7. Aktuellt inför starten
- Nya brandredskap har levererats till Jurmo. Mötet kom överens om att försöka få till stånd
en brandövning före midsommar.
- Smart Marinas skylt över hamnområdet ska levereras inom kort.
- Hembygdsföreningen på Jurmo sammankallade till ett talko 6.6 för att städa upp på
hamnområdet och i dess närmaste omgivning och förbereda inför säsongstarten på ön. Ca 15
personer deltog.
- En sandlåda är byggd och väntar på sand.
- En studsmatta ska sannolikt ställas upp på vandrarhemmets gård och behöver grävas ner.
Också ett skyddsnät borde skaffas på DT:s bekostnad. Användningen sker dock på egen risk.
- På Kvarnen är man förberedd inför situationen med Coronaviruset och de nyaste
bestämmelserna kring detta. Verksamheten följer självfallet regeringens alla regler. Bland

annat ska borden inne i restaurangen ställas glesare än normalt och handsprit måste också
tillhandahållas åt kunderna. Dessutom måste all servering ske till borden.
- Visit Åland tillhandahåller plakat för turister om hur man ska bete sig för att följa reglerna.
Sådana sätts upp på flera olika ställen.
- Plakat om att spara vatten sätts också upp på flera olika ställen, som en påminnelse både åt
personal och kunder.
- Den nya fettavskiljaren är på plats och installerad.
-”Lekstugan” har tömts av Soile Niemi och blir för närvarande uppfräschad och målad av
henne för att sedan inrymma en liten studio för välmående.

8. Nytt om hamnen
- Renoveringen av bastun är nästan färdig och ska vara i stort sett färdig vid säsongstarten
12.6. Terrassen utanför bastun är färdig.
- Vattenreningsverket är också i stora drag färdigt och ska provköras före starten.
- Den nya flytbryggan är beställd för länge sedan men det ser ut som om något problem har
uppstått hos ÅUAB. Klaus Söderlund trycker på.
- Efter detta är projektpengarna slut.
9. Genomgång av åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom åtgärdslistan från mötet 6.5.2020.
10. Övriga ärenden
JR föreslog att man ytterligare putsar upp området kring grillen för att där inte ska växa så
mycket ogräs. Mötet beslutade att lägga plattor runt grillen på DT:s bekostnad.
11. Bolagsstämman 2020 och informationsmötet på Jurmo
Bolagsstämman hålls antingen 17.7 eller 24.7. TA misstänker att han inte fysiskt kan närvara
på mötet, men att hans närvaro kan ordnas digitalt. Datumet slås fast inom kort.
Det diskussions- och informationsmöte som styrelsen sedan i vintras har planerat med
samtliga intressenter på Jurmo, kunde lämpligen ordnas samma datum som bolagsstämman.
12. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.10.
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