Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 10, 17.11.2021 per Teams
Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg
(LL), styrelsemedlem, Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem och Marianne Karlström (MK),
verksamhetsledare. Ytterligare deltog vår kock Oscar Lindholm (OL) under punkt 6.
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.
På kontot finns för närvarande ca 8 000,-, av vilket ca 6 000,- går till räntor och amorteringar.
Krediten är tillsvidare orörd. Helhetsbilden för årstiden ser något bättre ut än vid de två
föregående åren under motsvarande tidpunkt. Ett par större utgiftsposter återstår, nämligen
betalningen av 4 500 liter bränsle för uppvärmningen av vandrarhemmet (ca 4 300,exklusive moms), och takreparationen på Kvarnen.
Takreparationen har avancerat väl. Yttertaket är färdigt och håller tätt, medan arbetet med
innertaket får anstå tills alltsammans har torkat upp ordentligt. Gamla ingångens tak flyttas
till ett annat ställe så att man kan stå under tak då man läser anslagstavlan.
Julbordet ordnas lördag 4 och söndag 5 december med två dukningar bägge dagarna. I dag
har redan 20 personer anmält sig.
Under senaste möte diskuterades för DT behovet av en gårdskarl som håller snyggt i knutarna
och fixar mindre fel som uppstår här och var. Enligt LL är behovet ungefär en arbetsdag per
vecka, och han har fört diskussioner med Roger Sjöblom. Akuta frågor är smärre läckage och
en del städjobb så att cyklarna kan sättas i vinterförvar.
Styrelsen beslutade, att LL och Roger Sjöblom gör upp en förteckning över behovet i
prioritetsordning, som styrelsen på nästa möte kan ta ställning till. En timlön behöver också
slås fast för arbetet.
6. Diskussion med kocken Oscar Lindholm
Enligt OL behöver följande investeringar göras inför nästa säsong:
- En tillräckligt stor matberedare (sparar en hel del arbetstid) (ca 1 000,-)
- En del tilläggsporslin
- En diskställning av något slag där gästerna kunde placera smutsiga kärl

-

Åtminstone en ny korg till diskmaskinen
En ismaskin så att flera kalla drycker kunde erbjudas gästerna (ca 500,-)
Några ordentliga lagerhyllor

Styrelsen beslutade att OL kollar upp utbud och priser och får göra anskaffningarna i
samarbete med MK. Ytterligare konstaterade styrelsen att diskmaskinen förefaller rätt skör,
och att man måste vara beredd på att genast när något händer fåpr man kontakt med ett
företag som kan leverera en ny.
Ytterligare synpunkter: Det behövs för det mesta två personer som sköter serveringen, då ofta
en av dem är tvungen att ge service åt gäster nere i hamnen eller i vandrarhemmet.
”Extra” tillställningar av typen julbord gillar Oscar att ställa upp på. Också om större delen av
deltagarna är Brändöbor, kan de också saluföras på fastlandet, särskilt i Gustavs.
Just nu har DT ca 1 300 FB-följare, vilket mot bakgrunden av den begränsade verksamheten
är mycket bra. Enligt OL är ännu fler FB-inlägg under högsäsong att önska, och temana kan
gälla all verksamhet på ön.
7. Beställningar, leverantörer och transportörer
Styrelsen har utrett vilka leverantörer och transportörer DT använder för sina varor. En
utredning har gjorts (se bilaga). Viktiga synpunkter att beakta är t.ex. säkerheten med
leveranserna särskilt under högsäsong, kostnadseffektiva priser på leveranserna,
kostnadseffektiva priser på varorna, lagerutrymme på Kvarnen, hållbarheten för varorna m.m.
Det är ofrånkomligt att produkterna ute i skärgården blir dyrare än på annat håll, men det
ligger i DT:s intresse att få ner priserna så mycket som möjligt. Samtidigt ska naturligtvis
också DT:s vinst vara i skick. Det gäller också att ha så få mellanhänder som möjligt, annars
äts alla rabatter alltför lätt upp.
Styrelsen beslutade att ytterligare utreda om man kunde koncentrera uppköpen mera än i
nuläget, och särskilt få ner inköpspriserna på öl och läsk. MP kontaktar Mariehamns parti och
KOFF för ytterligare diskussioner. Ifall vi beslutar oss för att byta leverantörer, måste vi
också få ett fördelaktigt avtal till stånd.
Ärendet kommer upp på agendan på nästa möte.
8. Inlägg på FB
- Bilder av takreparationen
- Annons om julbordet 4 och 5.12.
9. Nästa möte
Nästa möte ordnas onsdagen den 8 december kl. 19.15 finsk tid.

10. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.30.
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