Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 1, 13.1.2021 per Skype
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. 19.24.
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.
Som vanligt kan det bli problem med kassaflödet ju längre våren lider. Styrelsen beslutade att
man vid behov inför säsongstarten hellre höjer krediten på checkräkningen än tar upp mera
lån. Två amorteringar väntar i februari och april på sammanlagt ca 6 000,-. MK gör
inventering i kaféet och butiken inom kort.
De ”extra” tillställningarna på hösten (skördefesten, besök av en båt och julbuffén)
inbringade ca 3 000,- netto. Julbuffén hade framför all en social funktion att föra samman
människor på Brändö.
Bokningar av grupper (en skolklass och ett fastlandsföretag) inför våren är redan på gång, en
påskbuffé och en morsdagsmiddag är under planering under förutsättning att coronaläget
tillåter det.
6. Marknadsföring
Marknadsföringen den här tiden brukar rikta in sig på diverse båtmässor, men sådan ordnas
för närvarande inte fysiskt. Däremot uppmanades styrelsemedlemmarna att leverera
fotografier för JR att sätta in på Facebook.
7. Avtal mellan DT och Samfälligheten på Jurmo om hyra av hamnområdet
Styrelsen diskuterade förslaget till avtal om hyran för hamnområdet inklusive
arbetsfördelningen mellan DT och samfälligheten om ansvar för diverse arbeten. På grund av
fördröjningar med avtalsförslaget önskar DT att avtalet träder i kraft från början av år 2021,
inte tidigare, vilket tidigare diskuterats. Ordföranden diskuterar avtalet på nytt med
ordföranden Börje Strandvall från samfälligheten.
8. Övriga ärenden
- Nästa möte tar ställning till ett nytt avtal med LL om djurhanteringen.

- Nästa möte tar upp frågan om Företagsam skärgård och DT:s medverkan.
- Ansökan om Blue Flag är inskickad 15.12. Svar borde komma inom januari.
- DT fyller 20 år säsongen 2022/2023. Hur ska det firas? Styrelsen återkommer i frågan.
- Ålands självstyrelse fyller 100 år 2022. Förberedelserna i landskapet pågår redan. Styrelsen
börjar fundera på hur DT ska delta i firandet säsongen 2022.
- GG avtalar med Kalle Määttä om att få DT:s kundenkät in på hemsidan.
9. Nästa möte
Nästa möte fastslogs till onsdagen den 3 februari 2021 kl. 19.15 finsk tid.
10. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.50.
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