Djurmo Turism ab
Styrelsemöte nr 12, 9.10.2018 kl. 19.32– 22.16 per Skype.
Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordförande, Gunborg Gayer (GG), sekreterare,
Leif Lundberg (LL) och Ari Määttä (AM).
Ytterligare närvarade verksamhetsledarna Marianne Karlström (MK) och Johanna
Nyman (JN) under punkterna 1–6.
1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det
kl. 19.32.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollförare
Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.
4. Föregående protokoll
Protokollet från mötet 11.9.2018 konstaterades godkänt.
5. Prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen.
Konstaterades att inga transaktioner föreligger.
6. Ekonomi
• Konstaterades att ingenting har lovats någon utomstående.
•

Konstaterades att det per 31.9.2018 finns ca 19 000 på kontot och att alla de större
räkningarna utom den till andelshandeln är betalda, inklusive amorteringarna på
lånen. Likviditeten ser hyfsad ut just nu.

•

Skördefesten blåste bort, inbringade ca 2 000,- och en del lagerförsäljning kunde
också genomföras i samband med den.
Fortfarande gäller en ytterst sträng hushållning på utgiftssidan.
Verksamheter som kan tänkas inbringa en del under hösten är jaktlagets middag i
oktober, de kommunanställdas middag, John Wredes middag för kommunens gäster
från Egentliga Finland och litteraturdagens middag i november.
Uppenbart är att det behövs verksamhet under lågsäsong så att vi kan starta upp
verksamheten för våren 2019 utan att ta lån. Uthyrningen av vandrarhemmet inbringar
sannolikt behövliga medel för att täcka vinterns löpande utgifter. Köttförsäljningen
aktiveras i synnerhet med sikte på kommunen (både skolan och Solkulla) och Brändö
andelshandel.
Ett visst investeringsbehov föreligger: bl.a. två av frysarna är gamla och drar mycket
el och en ny i stället för dem måste anskaffas.

7. Åtgärdslistan från senaste möte genomgicks.

8. Lekplatsen och upprustning av simstranden
GG rapporterade om den nya lekplatsen. Planerna är att de gamla gungorna m.m. utanför
vandrarhemmet förs bort med talkokrafter och att en ny lekplats inrättas på Samfällighetens
område nere vid hamnen samtidigt som simstranden utrustas med en ny friggeboda för
förvaring av saker för simskolan och för ombyte av kläder.
Ett samarbete med Hembygdsföreningen har inletts och dess ordförande Malena Strandvall
har till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne skickat in två olika ansökningar på sammanlagt
ca 15 000,-. Under höstens lopp kommer det besked om eventuella beviljningar.
9. Framtidsfrågor
Mötet diskuterade hur man på ett förnuftigt sätt kunde förlänga säsongen. Ett sätt kunde vara
att hyra ut restaurangen till intresserade utgående från inkomna förslag till verksamhet.
Styrelsen förbehåller sig dock rätten att besluta från fall till fall och förutsättningen är att den
som använder företagets lokaler har både lokalkännedom och kännedom om hur det praktiska
i anslutning till lokaliteterna fungerar.
Ifall man beslutar sig för något sådant här, måste ett noggrant avtal göras upp. Likaså ska
företagets namn och logga tydligt synas i marknadsföringen. Samtidigt gäller det att försäkra
sig om att de personer det gäller har ekonomiska förutsättningar att klara av en eventuell
verksamhet.
Mötet beslutade att vänta in förslag från MK och JN om verksamhet under lågsäsongen och
återkommer i frågan.
10. Talkoarbete på Jurmo
Mötet diskuterade möjligheten att återuppliva talkoandan på ön i samband med olika
begivenheter, t.ex. rövarfesten, som man kunde återuppliva nästa sommar. Sommargästerna
är säkert villiga att medverka bara de i god tid får veta om saken. Själva byn och alla dess
olika föreningar och organisationer står i fokus, men alla är välkomna.
11. Diskussion om styrelsens eget arbete
Följande synpunkter om det egna arbetet kom upp:
- Styrelsen har under det gångna året blivit hopsnackad, är lösningsinriktad och har
åtminstone för närvarande klarat av fjolårskrisen,
- En önskan om flera ”fysiska möten” framfördes, och man kom till att sträva efter
minst två sådana,
- Samtliga styrelsemedlemmar ser till att i god tid före mötena kolla att deras Skype
fungerar,
- Styrningen av verksamheten behöver stramas åt något bl.a. genom en tätare
rapportering från verksamhetsledaren.
12. Hamnprojektet
GG rapporterade, att hamnprojektets planeringsfas är i full gång. Styrgruppen för projektet
har kommit överens om hur hamnen ska se ut rent fysiskt. Planeringen av servicehuset pågår.
Den första offertrundan pågår också.

13. Tema för nästa ledningsrådsmöte är samarbetet mellan de olika organisationerna och
invånarna på Jurmo.

14. Nästa möte
Nästa möte är 6.11 kl. 19.00 finsk tid.
15. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.45.
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