
Djurmo Turism ab 
Styrelsemöte, protokoll nr 2, 3.2.2021 per Skype 
 
Närvarande:  Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr. och Leif 
Lundberg (LL), styrelsemedlem och Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem, med under 
punkterna 1-8. Ytterligare Marianne Karlström, (MK) verksamhetsledare och sakkunnig. 
 
 
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. 
 
Kassaflödet är fortsättningsvis problematiskt. Det innebär att en utökad kredit inför starten av 
säsongen behövs. Då ett av lånen är avklarade innebär det dock en klar lättnad i kassaflödet. 
Mötet beslutade att vi tar upp en ökad kredit om 5 000,- med banken. 
 
Den takreparation som måste utföras på Kvarnen betalas först då intäkter börjar komma en bit 
in på säsongen. 
 
6. Arrendeavtalet med samfälligheten 
Avtalet med samfälligheten diskuterades och godkändes, dock med villkoret att DT får 
garantier för att skötseln av det hittills har varit korrekt och att allt fungerar som det ska. Den 
regelbundna skötseln av reningsverket faller framdeles på DT. Arrendeperioden inleds 
1.1.2021 och pågår till en början två år fram till 31.12.2022. 
 
7. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan genomgicks. 
 
8. Inför säsongstarten 
MK börjar inleda rekryteringen av personal inför nästa säsong. 
 
Våra främsta marknadsföringskanaler är Facebook och Instagram. Under lågsäsong är en 
synlighet ca två gånger per månad bra, under högsäsong varje dag. Det är viktigt att sätta in 
sådant som är på gång, alla begivenheter och jippon, och vid behov viktiga beslut från våra 
styrelsemöten.  
 
Som känt lider Jurmo by av problem med sötvattenstillförseln. Tydliga anslag måste sättas 
upp i hamnen om hur man ska spara på det. Om man inte betalar hamnavgift måste man 
betala för vatten som man eventuellt tar i hamnen. 



DT ska delta i ”Skördefestens” nya giv ”Åland grönskar”, som går av stapeln i slutet av maj. 
Tanken är också här att man ska kunna sälja lokala produkter. 
 
Viktiga datum under våren: 

- Under påskhelgen (2–5.4) planeras påskbuffé enligt motsvarande modell som 
julbuffén, 

- 9 maj planeras morsdagsmiddag, 
- 29–30 maj planeras medverkan i Åland grönskar. 

 
9. Övriga ärenden 

- Svar från den internationella kommittén på vår ansökan om Blue Flag väntas inom 
april. 

- DT deltar på något sätt i firandet av självstyrelsens 100-årsjubileum. 
Detaljplaneringen görs senare. 

- DT går vidare med planerandet av ett kajakprojekt i samarbete med några hamnar på 
Åland mellan Eckerö och Jurmo. 

- LL och MK deltar i ett möte med Företagsam skärgård på Gullvivan 5.2.2021. 
 
10. Nästa möte 
Nästa möte fastslogs till onsdagen den 10 mars 2021 kl. 19.15 finsk tid. 
 
11. Avslutande av mötet 
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.50. 
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ordförande        mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Leif Lundberg       Joakim Rosén 
styrelsemedlem      styrelsemedlem 
 
 


