
Djurmo Turism ab 
Styrelsemöte, protokoll nr 6, 2.6.2021 per Teams 
 
Närvarande:  Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg 
(LL), styrelsemedlem och Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem. Ytterligare Jenny Sandell 
(JS), den ena av årets två 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. 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. 
 
Som vanligt den hör tiden på året är det besvärligt med likviditeten, men beslutet att inte höja 
på krediten kvarstår.  
 
6. Inför säsongstarten. 
Mötet konstaterade att maj månads två begivenheter varit lyckade, nämligen 
morsdagslunchen och satsningen Åland grönskar.  
 
Årets verksamhetsledare Marianne Karlström och Jenny Sandell har redan gjort en hel del 
detaljplanering inför starten och bl.a. uppdaterat städlistor m.m. för att höja på standarden. 
Hamnstugan är uthyrd för hela sommaren, vilket innebär en stadig inkomst. 
Informationsskyltar om att spara vatten är upphängda på flera ställen och ytterligare ska 
skyltar om vem vattnet är till för sättas upp i både vandrarhemmet och i hamnen.  
 
Mötet noterade att kajakerna och uthyrningen av dem måste övervakas bättre, t.ex. genom att 
ta upp namn och telefonnummer på dem som hyr dem. Också avgifterna kunde uppdateras. 
Mötet beslutade att vi i år uppdaterar bara hälften av kajakerna och sålunda halverar utgiften 
för detta.  
 
Noterades att Joakim Rosén fått in en gratis annons för Jurmo i Ålandstidningen senare i 
sommar.  
 
7. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan genomgicks. 
 
8. Bolagsstämman 2021 
Bolagsstämman slogs fast till 3.7. kl. 15.00 i vandrarhemmet. Kallelsen till mötet sker enligt 
stadgarna med anslag på Jurmo och i kommunkansliet senast två veckor före mötet.  
 



9. Sammankomst för aktörerna på Jurmo 
Mötet beslutade att sammankalla till ett samverkansmöte direkt efter bolagsstämman kl. 
16.00 i vandrarhemmet. Avsikten är att kartlägga nuläget, låta de olika aktörerna berätta vad 
som för närvarande är aktuellt och förhoppningsvis komma till en samstämmighet om hur de 
olika aktörerna på Jurmo kan samarbeta och vilken gemensamma linje de framdeles kunde 
ha.  
 
En inbjudan går till Börje Strandvall, ordförande för Samfälligheten och för vattenbolaget, 
Malena Strandvall, ordförande för hembygdsföreningen, Kaj Lundberg, Fiskefröjden, Pia 
Nummelin, Lyckans ost, Ylva Gestranius och Ari Määttä, Söderängs och Annette Loumann, 
Korsvikens lamm. 
 
10. Strategin för Djurmo Turism AB 
Strategin för DT justerades och godkändes. Bilaga 1. 
 
11. Övriga ärenden 
Alandia Tubs anställda Kim Karlsson har saknat ett hyreskontrakt med DT. Styrelsen 
godkände att Leif Lundberg ensam undertecknar ett sådant för honom.  
 
12. För facebook 
Styrelsen kom överens om vad som ska sättas in på FB som information från mötet. 
 
13. Nästa möte 
Nästa möte ordnas efter säsongavslutningen. Styrelsen återkommer till datumet. 
 
14. Avslutande av mötet 
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.30. 
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