Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 4, 14.4.2021 per Teams
Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg
(LL), styrelsemedlem och Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem. Verksamhetsledaren
Marianne Karlström hade meddelat förhinder.
1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det
kl. 19.30.
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 hyfsat ut med likviditeten, och säsongstarten borde kunna ordnas utan att öka
på krediten på vårt kreditkonto. Fordringarna är för närvarande ca 1500,-.
6. Åtgärdslistan
Åtgärdslistan genomgicks.
7. Kajakprojektet
Ett möte kring ett kajakprojekt ordnas 15.4. Vi återkommer till detaljerna på nästa möte.
8. Marknadsföring
- Alla styrelsemedlemmar tar del av det första utkastet till marknadsföringsplan och
skickar sina kommentarer till sekreteraren. Frågan tas på nytt upp på nästa möte.
-

Hemsidan är uppdaterad inför säsongstarten och några nya inslag har tillkommit på
sidan ”Upplevelser”. Några nya fotografier saknas men måste tyvärr vänta på att
säsongen har inletts.

-

Mötet beslutade att Djurmo Turism AB ska vara med i nätverket Sail Åland.

9. Nytt från hamnen
Rapport från samfälligheten:
- Elstolparna till den nya flytbryggan ska kopplas.
- Högvattensalarmet i reningsverket måste också kopplas.
- Stegar upp till bryggorna ska fixas.
- Kättingarna till den nya flytbryggan måste spännas.
- Beredskap för en flaggstång nere i hamnen finns, ifall DT får sin Blue Flag.

10. Containerbryggeriet
Mötet beslutade att DT inte aktivt fortsätter förhandlingarna med företaget som erbjudit ett
containerbryggeri för Jurmo.
11. Gemensamt Jurmo-möte
Styrelsen beslutade att man försöker ordna ett gemensamt möte för alla olika intressegrupper
på Jurmo kring högsommartid, sannolikt någon av de två första juliveckorna. Detta för att
utbyta information om de olika verksamheterna på ön och föra en diskussion kring
gemensamma frågor. Vi försöker samordna det med sommarens bolagsstämma. Målgruppen
är de olika föreningarnas och intressegruppernas ledningar.
12. Inför bolagsstämman
Samtliga styrelsemedlemmar meddelade att de är villiga att fortsätta i styrelsen under nästa
verksamhetsår.
13. Övriga ärenden
Joakim Rosén informerade om att Vattenbolaget på Jurmo står inför stora beslut om
investeringar i ett nytt vattenreningssystem. Detta berör också DT, som har tre andelar i
bolaget. Vi återkommer till frågan på nästa möte.
Facebookinformation:
Styrelsen ser fram emot att säsongen snart ska starta, att bemanningen i stort sett är klar och
följer DT:s förhoppning om att den i så hög grad som möjligt består av lokalbefolkning,
morsdagslunchen 9.5 och eventuella andra viktiga datum.
14. Nästa möte
Nästa möte ordnas 5.5 kl. 19.15 finsk tid.
15. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.40.
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