
Djurmo Turism ab 
Styrelsemöte, protokoll nr 9, 12.10.2021 per Teams 
 
Närvarande:  Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg 
(LL), styrelsemedlem, Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem och Marianne Karlström (MK), 
verksamhetsledare. 
 
 
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. 
 
Just nu ser det någorlunda hyfsat ut med likviditeten, som är något bättre än i fjol vid samma 
tid. Fordringar och återstående betalningar är i stort sett lika stora. Sista raten på ett av lånen 
är betald i september. Inför vintern behöver vi skaffa brännolja för vandrarhemmets behov. 
En ny bränslepump och en ny WIFI-kabel behövs inför nästa säsong.  
 
Hyran för de nyrenoverade kajakerna slogs fast enligt följande: 
2 timmar  25,- för enkel kajak, 45,- för dubbel 
Utöver detta 10,-/timme för enkel kajak, 10,-/timme för dubbel 
Ett dygn 50,- för enkel kajak, 90,- för dubbel 
En vecka 170,- för enkel kajak, 280,-för dubbel 
 
6. Reparationen av taket på Kvarnen 
Reparationen av taket är just nu i det skedet att taket håller tätt i väntan på att det som har 
varit fuktigt ska torka. Detta innan arbetet går vidare. Skadan är större än vi trodde eftersom 
också en del av väggen är fuktig.  
 
7. Prisnivån på varor och tjänster i Kvarnen 
Styrelsen diskuterade den rätt höga prisnivån på varor i butik Kvarnen. Särskilt från 
invånarna på Jurmo har det kommit in synpunkter på den. Från båtfolket har det däremot inte 
just kommit in klagomål. Ett av problemen är att vi inte hör till någon kedja, utan skaffar 
olika varor från olika ställen. Också leveranskostnaderna är höga på årsnivå. Ytterligare har 
det tidvis uppstått problem med Miros leveranser, då företaget använder en alltför liten bil för 
frakterna.  
 
Styrelsen beslutade att utreda om vi kan få ner kostnaderna för leveranserna så att vår vinst 
fortfarande förblir minst densamma som i nuläget. 
 



8. Godkännande av diverse dokument 
Styrelsen godkände ordförandens förslag till bindande dokument för verksamheten med 
smärre förändringar för verksamhetsåret 2021–2022: 

- Arbetsordningen 
- Rapporteringsinstruktionen 
- Verksamhetsledarinstruktionen 
- Marknadsföringsplanen. 

 
Miljöplanen tas upp på nästa möte.  

 
9. Övriga ärenden 

- Blue Flag är enlig MK nedlagt på grund av en alltför omfattande byråkrati. Trots det 
beslutade styrelsen att fortsätta satsa på miljöfrågor. 

- Styrelsen beslutade också att nästa års anställda i mån av möjlighet ska ha 
alkoholpass, och att DT står för kostnaderna.  

- Alla oundertecknade protokoll ska undertecknas snarast. 
- Styrelsen önskar en skylt nere i hamnen om att vattnet är till för DT:s båtgäster.  
- Styrelsen diskuterade behovet av en gårdskarl, som kunde se över och åtgärda vad 

som behöver göras både under lågsäsong, före starten och under pågående säsong.  
- En FB-notis läggs ut om ca två veckor med fotografier av reparationen av Kvarnen 

och med närmare information om julbordet i december.  
 
10. Nästa möte 
Nästa möte slogs fast till den 9, alternativt 16 november kl. 19.15 finsk tid. 
 
11. Avslutande av mötet 
Ordföranden avslutade mötet kl. 22.00. 
 
 
 
 
Torbjörn Andersson        Gunborg Gayer 
ordförande        mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Leif Lundberg       Joakim Rosén 

- styrelsemedlem      styrelsemedlem 
 
 
 


