Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 10, 9.10.2019 per Skype
Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg
(LL), styrelsemedlem, Joakim Rosén (JR) styrelsemedlem (närvarande fram till kl. 21.00.)
Ytterligare Marianne Karlström, (MK) verksamhetsledare och sakkunnig.

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det
kl. 19.10.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollförare
Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.
4. Föregående protokoll
Protokollet från mötet 13.8.2019 konstaterades godkänt.
5. Prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen.
Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.
6. Ekonomi/utvärdering av säsongen
Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.
Mötet uttalade sin oro över det aktuella kassaflödet. Stora räkningar som inom kort förfaller
gäller bränslet för vandrarhemmet inför vintern och en amortering i februari/mars. Det är
väsentligt att vi har ett tillräckligt kapital att starta upp verksamheten med nästa säsong, och
vi måste därför se till att få in pengar också under vinterhalvåret.
Mötet diskuterade än en gång olika möjligheter att aktivera verksamheten under lågsäsong.
Ett förslag var att skicka information till företag på Åland och i Åboregionen om möjligheten
till retreater på Jurmo. Klokast vore det att erbjuda färdiga paket. Facebook måste också
hållas aktuellt på ett eller annat sätt under hela året. Man kan också ta modell av hur man gör
t.ex. på Lappo. Mötet återkommer till diskussionen på nästa möte.
Mötet utsåg JR till redaktör för vår Facebook-sida.
7. Åtgärdslistan
från förra mötet genomgicks.
8. Samarbete på Jurmo
Mötet kom överens om att Djurmo turism ab inför säsongstarten nästa vår, vid påsken 2020 i
samband med samfällighetens årsmöte sammankalla till ett möte för alla intressenter på
Jurmo: Djurmo turism ab, samfälligheten, vattenbolaget, lantbrukssammanslutningen,
hembygdsföreningen plus eventuella andra för att skapa dialog och samstämmighet om öns
framtid. Malena Strandvall kallas till diskussionen om agendan för det gemensamma mötet.

9. Övriga ärenden
- Avtalet med lantbrukssammanslutningen godkändes (Bilaga 1).
-

Krisplanen diskuterades, justerades och godkändes (Bilaga 2).
Mötet beslutade också, att en brandövning måste hållas varje år inför säsongstart
inklusive koll av att brandredskapen fungerar. Mötet konstaterade också, att företaget
är försäkrat i fall av olycka.

-

GG rapporterade om läget i hamnen just nu: Planeringen av och ritningarna för den
nya handikappanpassade bastun är klara. Mötet konstaterade enhälligt att den nya
bastun behövs. Entreprenaden sköts av ÅUAB. Fundamenten ska gjutas före vintern.
Själva husbygget sätter igång tidigt på våren. En flytbrygga är beställd med option på
ytterligare en om pengarna räcker till. Hamnprojektet betalar de filter som
vattenbolaget behöver eftersom det är högsäsongen med de myckna turisterna som
ställer till det för vattenbolaget.

10. Följande möten
Följande möten hålls
7.11 (inte 14.11 som tidigare fastslagits)
12.12.
11. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.45.
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