Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 11, 7.11.2019 per Skype
Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg
(LL), styrelsemedlem, Joakim Rosén (JR) styrelsemedlem. 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. Föregående protokoll
Protokollet från mötet 9.10.2019 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.
Under den närmaste framtiden återstår åtminstone en stor räkning, nämligen oljan till
vandrarhemmet som går lös på ca 3300,-. Kommunen har inte ännu betalt sitt kött och NJL
inte sin hyra, så det hela borde i stort sätt jämna ut sig. Samtidigt återstår en del löpande
utgifter under vintern, vilket innebär att kassan kommer att vara förhållandevis tom när
starten inför nästa säsong närmar sig.
En förhandling med banken om en långsammare amorteringstakt kan bli aktuell.
7. Åtgärdslistan från föregående möte genomgicks.
8. Diskussion om förlängning av säsongen.
Mötet diskuterade en aktivering av marknadsföringen inför nästa säsong. Det vore bra att
kunna dokumentera den pågående hamnupppdateringen och lägga in bilder på Facebook om
den.
Det viktigaste vore att kunna sälja färdiga paket, t.ex. för barn och ungdomar. Det går att
utnyttja färdiga researrangörer för skärgårdsresor som marknadskanaler. Vi är inte ute efter
att sälja lyx, utan ren natur, möjligheter till fiske, vandring, kontakt med djur m.m.
Målgrupper kunde vara åländska och åboländska skolor.
De tider på året vi talar om är september-oktober och april-maj.
Mötet beslutade att MK, GG inom den närmaste framtiden kommer samman och diskuterar
med Kaj Lundberg och Annette Loumann kring detta.

9. Aktuellt i hamnen
- Kommunen erbjuder fiskelandningsbryggan till ett pris av 1 euro. Mötet ansåg
enhälligt, att det naturliga är att samfälligheten tar över den eftersom den äger också all
mark i hamnen. Efter de reparationer som nu återstår för Smart Marina, närmast
förnyandet av avloppssystemet och upprustningen och utvidgningen av
bastun/servicebyggnaden, kan det hända att det återstår pengar för antingen en flytbrygga
till eller upprustningen av brädfodringen av fiskelandningsbryggan. Styrelsen beslutade
att den prioriterar en flytbrygga till framför att i det här skedet upprusta
fiskelandningsbryggan, närmast för att koncentrera verksamheten så mycket som möjligt.
- Anbuden är nu klara, svaren ska komma in före jul.
- Sprängningen inleds nästa vecka.
- De gamla trekammarbrunnarna kan lämnas kvar och fettavskiljaren läggas in i dem.
10. Diskussion med personalen under senaste säsong
TA redovisade för den sammanställning av diskussionerna med personal för senaste säsong
som han har haft. Roller och ansvarsfrågor behöver ytterligare preciseras inför nästa sommar.
Se bifogad sammanställning.
11. Övriga ärenden
•

Behovet av ett ledningsrådsmöte finns egentligen inte nu, utan påskmötet med olika
sammanslutningar på Jurmo ersätter det.

•

Annica Grönlund på Smart Marina önskar en broschyr till två båtmässor i februari och
mars. Mötet beslutade, att kartan över Jurmo som Jan Nordlund har ritat kan fungera
som utgångspunkt och göras till en enkel broschyr.

•

LL framförde att det finns behov av talkoarbete för hela samfundet på Jurmo. Akuta
ärenden just nu är:
o Det läckande taket på Kvarnen
o Installerandet av oljeavskiljaren
o Målandet av Vandrarhemmets södra sida och tvättandet av den norra
o M.m.
Påskmötet återkommer till denna fråga och eventuella andra aktuella behov.

12. Följande möten
Följande möten hålls:
Torsdag 12.12 kl. 19.00 finsk tid.
Fredag 10.4 planeras ett möte för alla samfund och intresseorganisationer på Jurmo för en
framtidsdiskussion.

11. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.40.
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