
Djurmo Turism ab 
Styrelsemöte, protokoll nr 11, 8.12.2021 per Teams 
 
Närvarande:  Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg 
(LL), styrelsemedlem, Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem och Marianne Karlström (MK), 
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. 
 
Likviditeten är just nu något bättre än under de tre senaste åren, så den strama ekonomiska 
linjen har burit frukt. Ett av våra lån är betalt, ett annat blir betalt i slutet av 2022. Då återstår 
ett tredje lån och DT:s lån av Leif Lundberg.  
 
Julbordet i början av december inbringade något mellan 2 500 och 3 000,-. Också några 
fastlänningar deltog glädjande nog. I början av januari får vi en klarare bild av utfallet för 
året. 
 
En ny bränslepump behövs, vilket inklusive installation innebär en kostnad på ca 2 000,-. 
Mötet beslutade att man gör anskaffningen.  
 
JR, som också sitter i vattenbolagets styrelse, konstaterade att det i Vandrarhemmet har 
förekommit en rinnande kran, vilket har ökat den årliga vattenförbrukningen från ca 160 
kubik till över 700. Detta innebär en extra vattenräkning om närmare 2 000,-. Misstaget 
bekräftar ytterligare att vi behöver en person som regelbundet ser över våra fastigheter och 
deras skick. 
 
6. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan genomgicks. 
 
7. Diverse 

- Vattenbolagets nya vattenhus byggs intill kyllagret på Jurmo. 
- Kvarnens tak är färdigt på utsidan, och insidan har efter det fått torka innan nya 

gipsskivor sätts in. 
- Cyklarna behöver genomgå grundlig service inför nästa säsong. 
- ÅMHM:s förfrågan om avfallshanteringen har besvarats av MK och GG och lämnats 

in i slutet av november. 



- Hemsidan uppdateras i mars, men årets protokoll sätts in redan nu. 
- Vandrarhemmet har behov av akuta reparationer, främst av köket. 

 

8. Långsiktig underhållsplan och vision av verksamheten 
Siktet med visionen är 10–20 år. Jurmo ska förbli en liten och genuin småbåtshamn, men 
ribban ska höjas. Verksamheten ska passa alla sorters människor. I fråga om mat och 
matvaror satsar vi ännu tydligare på självhushållning och närproducerat. Kockens roll är 
oerhört viktig. Djuren på ön är viktiga för att upprätthålla folks intresse för Jurmo. Vi siktar 
på ett trevligt boende och en restaurangmiljö utöver det vanliga.  
 
- Vandrarhemmet rustas upp. 
- På sikt kunde restaurangen flyttas till den stora salen i vandrarhemmet och huset förses med 
en stor altan med sjöutsikt. 
- På kortare sikt utvidgas den nuvarande restaurangens altan så att fler kunder ryms in. En del 
av den kunde täckas, en del kunde vara takfri. 
- Övre våningen på Kvarnen kan fogas in i restaurangverksamheten. 
- Då den nuvarande vandringsleden är mycket populär, kunde en andra vandringsled mot 
nordväst stakas ut i samarbete med hembygdsföreningen. 
 
För att uppnå detta måste vi söka olika former av finansiering utifrån. 
 
9. Val av leverantörer till DT 
Med utgångspunkt i Wihuris listor över levererade varor under 2021, diskuterade styrelsen 
hur man i framtiden lägger upp beställningarna. Styrelsen återkommer till frågan på nästa 
möte. 
 
10. Inlägg på Facebook 
Tack för det gångna året till kunder och personal. 
 
11. Nästa möte 
Nästa möte ordnas onsdagen den 12 januari 2022 kl. 19.15 finsk tid. 
 
12. Avslutande av mötet 
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.15. 
 
 
 
 
Torbjörn Andersson        Gunborg Gayer 
ordförande        mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Leif Lundberg       Joakim Rosén 
styrelsemedlem      styrelsemedlem 
 
 
 



 
 
 


