
Djurmo Turism ab 
Styrelsemöte, protokoll nr 5, 5.5.2021 per Teams 
 
Närvarande:  Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg 
(LL), styrelsemedlem och Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem och Marianne Karlström 
verksamhetsledare. 
 
1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det 
kl. 19.15. 
 
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. 
 
Ekonomin ser ut ungefär som motsvarande tid i fjol. DT har 6000,- kvar på limiten för 
brukskontot, vilket borde göra det möjligt att starta verksamheten. Efter september 2021 är 
sista raten på det första lånet bortbetalt, vilket borde förbättra likviditeten. 
 
Taket på Kvarnen måste åtgärdas genast efter säsongen 2021. Dels har det bågnat, dels läcker 
det. Huvudproblemet är den bristande lutningen på taket, vilket gör att hela takkonstruktionen 
borde byggas om. Innan det hela är rivet är det dock omöjligt att avgöra skadans omfattning. 
Akut förnyar vi presenningen. Verksamheten behöver ytterligare trimmas, men sannolikt 
innebär den här reparationen att vi måste ta upp ett nytt lån. 
 
Några tänkbara timmermän för en reparation av taket på Kvarnen kontaktas.  
 
Kajakerna behöver nya sittdynor, styrlinor och kapell inför sommaren. En offert begärs in. 
Under säsong behöver kajakerna övervakas noggrannare än vad som nu varit fallet. DT:s 
eventuella medverkan i ett kajakprojekt för hela Åland utreds ytterligare. 
 
6. Säsongstarten 
Bemanningen inför sommaren är nu helt klar.  
 
DT har fått utmärkelsen Blue Flag för sitt miljöarbete. En flagga ska resas i hamnen. 
Projektet Smart Marina har gjort upp stora skyltar över hamnområdena för de hamnar som 
deltagit. Skylten levererades redan i höstas, men reses upp före starten.  
 
7. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan genomgicks. 
 
8. Marknadsföringsplanen 
Styrelsen godkände en marknadsföringsplan för DT. Se bilaga 1. 



9. Styrelsearbetet 
Styrelsen diskuterade sitt arbete och konstaterade att det är samspelt och att distansmötena 
har fungerat väl. Arbetsfördelningen mellan styrelsemedlemmarna är ganska väl fördelad 
utgående från intresse och kunskap på olika områden. Mötena drar ibland ut litet väl mycket 
på tiden, men å andra sidan finns det saker som behöver diskuteras mera på djupet då de 
fysiska träffarna är så pass få som de är. 
 
10. Övriga ärenden 

- Styrelsen diskuterade möjligheten att bygga en frisbeegolfbana på Jurmo, närmast en 
med 9 hål. Styrelsen återkommer i frågan efter att man har utrett huruvida det finns 
möjligheter till landskapsstöd för byggandet. 

 
- För FB:  

o Morsdagslunch 9.5 på Jurmo kl. 14 – 19 
o Åland grönskar ordnas på Jurmo 29.5 
o DT öppnar säsongen fredagen den 18 juni 
o Bild på kocken Oscar. 

 
11. Nästa möte 
Nästa möte ordnas 2.6. kl. 19.15 finsk tid. 
Ärenden bl.a.: Förberedelser inför bolagsstämman i juli, DT:s strategi, genomförandet av det 
gemensamma mötet för de olika intressenterna på Jurmo. 
 
12. Avslutande av mötet 
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.00. 
 
 
 
 
Torbjörn Andersson        Gunborg Gayer 
ordförande        mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Leif Lundberg       Joakim Rosén 
styrelsemedlem      styrelsemedlem 
 
 
 

 


