Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 9, 11.9.2019 per Skype
Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg
(LL), styrelsemedlem, 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. Föregående protokoll
Protokollet från mötet 13.8.2019 konstaterades godkänt.
5. Prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen.
Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.
6. Ekonomi/utvärdering av säsongen
Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.
Säsongen detta år föreföll ovanligt kort med bara ett par riktigt intensiva veckor i juli. MK är
orolig för kassaflödet just nu. Omsättningen jämfört med föregående år är ca 20 000,- mindre
än föregående år trots att personalkostnaderna är ungefär desamma. Storleken på
bemanningen inför nästa sommar ska ses över, särskilt i början av säsongen. De största
räkningarna för säsongen är dock betalda. Ännu återstår beställning av bränsle till
vandrarhemmet under hösten.
Återstående aktiviteter är skördefesten, jaktlagets middag, då man också har slutförsäljning
på överblivet lager, och köttförsäljning på julmarknaden. För framtiden kunde man ytterligare
satsa på ett ”forneldarnas natt” den sista lördagen i augusti, för att öka på aktiviteterna.
Köttlagret har på grund av lyckad försäljning framför allt till kommunen minskat ordentligt,
och numera köper kommunen gärna upp hela djur. Priset på en hel ko ska ses över och
eventuellt höjas något.
Vattenanvändningen är under högsäsong ett problem, och särskilt vandrarhemmets
förbrukning bekymrar. Inför nästa säsong måste DT vara ännu tydligare med informationen
till kunderna om att spara vatten.
7. Hamnprojektet
Eftersom Samfälligheten har moms-registrerat sig, har projektet nu ca 40 000,- mera att röra
sig med. Det innebär att bl.a. att man kan göra en grundligare renovering av servicehuset och

handikappanpassa det. Det innebär också att de återstående arbetena läggs ut på en
helhetsentreprenad nu under hösten.
LL har på uppdrag av projektet grävt en grop för den framtida avloppsvattentanken. Ett
mindre sprängningsarbete måste dock ännu göras. En flytbrygga är beställd, och om pengarna
räcker beställs ytterligare en i ett senare skede.
8. Övriga ärenden
LL tog upp en aktuell fråga på Jurmo, nämligen om djurhållningens och jaktlagets intressen
går isär. Styrelsens uppgift är att bevaka företagets intresse i frågan, vilket sammanhänger
med principbeslutet att hålla ett litet antal kor. På ett visst plan står företaget utanför åtminstone en del av diskussionen. Ordförande beslutades ringa LL för att få mer fakta och
klarhet i frågan.
9. Följande möten
Möten hålls framdeles andra torsdagen per månad kl. 19.00 finsk tid enligt följande:
10.10 (genomgång av krisplanen med betoning på brandsäkerheten och eventuell inbjudan av
ledningsrådet)
14.11
12.12
10. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.45.
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