Åtgärdslista nr 8, 14.9.2021
Tobbe







Påminner Börje om köpet av fiskelandningsbryggan av kommunen för 1.-: svar
inväntas.
Sätter varje gång in på agendan att vi ska bestämma vad vi vill ha ut på FB.
Prisnivån på våra varor och tjänster sätts in och diskuteras på oktobermötet.
Diskussion om alkoholpass för hela personalen.
Sätter in diskussioner om underhållsplan och vision på något av höstens möten.
Bjuder in Oscar till ett styrelsemöte under hösten.

Leif




Skriver ut det gångna årets protokoll för undertecknande under sommaren då Tobbe
kommer till Jurmo. (Hur var det med den här saken, jag har litet otydliga
minnesbilder?)
Pratar med Petter Strandvall om takreparationen med start snarast. Kontaktar Tage
som kan hjälpa till vid behov.
Står i kontakt med Gumpa om styrelsens befogenheter på banken.

Marianne
 Kontaktar Oscar om att sätta in höstens program på FB och Instagram.
 Passar på och tackar kunderna för säsongen på FB i samarbete med Oscar.
 Diskuterar kylskåp med Oscar.
Och från Jennys lista från föregående möte:
 Fixar en reklamskylt för kajakerna.
 Fixar skyltar litet här och var om för vem vattnet är till i vandrarhemmet och i
hamnen.
Oscar
 Sätter in höstens program på FB och Instagram i samarbete med Marianne.
Gumpa






(Tar på nytt kontakt med Ari Kalske om lägerskolan inför våren 2021.) Ligger nere så
länge coronakrisen pågår.
Avfattar ett brev till Johan Nylund om oskicket att ha sönder blomsterrabatterna i
hamnen.
Kontaktar Bodil om höstbilder för FB från Jurmo.
Meddelar Patent- och registerstyrelsen (PRS) om styrelsens nuvarande
sammansättning.
Står i kontakt med Leif om styrelsens befogenheter på banken.

Jocke
 Håll liv i sina kontakter för takreparationen av Kvarnen. Kvarstår tills vi har fattat ett
beslut i frågan.

För hela styrelsen att minnas:
 Diskussion om hur ”påskmötet” nu ska förverkligas sätts in under vintern.
 Läser igenom de dokument som Tobbe skickade ut till septembermötet.

