Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 8, 15.9.2021 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. Ekonomi
Tre löner med pensionsavgifter är obetalda för augusti p.g.a. problem med löne- och
skattesystemet. Också en del fordringar återstår. Men det förefaller att bli ett gott resultat för
sommaren -21, omsättningen har varit bättre än i fjol. TA har gjort en förhandsbedömning av
säsongen, och uppskattar resultatet till 20–25% bättre än i fjol.
Två lån finns kvar, men på det tredje betalades den sista raten 1.9, vilket innebär en stor
lättnad. Överlag har avbetalningstakten varit snabb.
TA diskuterat med kocken Oscar Lindholm, som har en del investeringsönskemål inför nästa
säsong:
- Matberedare
- Ölkranar eller en ismaskin (enligt MK svårt att förverkliga ölkranar på grund av
alltför hög temperatur i lokalen)
- Kylskåp
- Diskmaskin
5. Aktuellt
För närvarande är det 25 anmälda till skördemiddagen, vilket innebär att den blir av. De små
begivenheterna ger inte så stora inkomster, men ändå något, och deras sociala aspekter ska
inte glömmas. Dessutom innebär de extra inkomster för vår personal och förlänger säsongen.
Mötet konstaterade att alla myndiga personer i personalen borde se till att få ett alkoholpass,
något att minnas inför nästa säsong.
Ett helt nytt system för sötvatten är på väg inom kort för vattenbolaget på Jurmo. I samband
med det tar vattenbolaget upp en extra avgift från medlemmarna. En andel innebär en avgift
på 100,-. För DT:s del innebär det 5 andelar: 0 för vandrarhemmet, 2 för kaféet och 3 för
servicehuset, sammanlagt alltså 500,- fördelat på två år. Vattenbolaget öppnar en egen kran
vid vandrarhemmet så att folk kan ta vatten där i stället för att tulla på Djurmo turisms vatten
i hamnen.

6. Framtidsplaner
Underhållsarbetena måste komma i gång nu när vi börjar ha koll på ekonomin. Just nu har
reparationen av taket på Kvarnen högsta prioritet. Petter Strandvall har erbjudit sig att göra
jobbet.
Men också verksamheten måste hela tiden utvecklas. Vart är vi på väg i ett 5 eller 10 års
perspektiv? Diskussioner utan tanke på ekonomi måste föregå besluten.
Mötet beslutade ta fram en vision och en underhållsplan med prioriteringar under höstens
lopp.
7. Nästa möte
Nästa möte slogs fast till den 12 oktober kl. 19.15 finsk tid.
8. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.25
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