
Djurmo Turism ab 

Styrelsemöte, protokoll nr 10, 9.12.2020 per Skype 

 

Närvarande:  Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr. och Leif 

Lundberg (LL), styrelsemedlem och Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem. Ytterligare 

Marianne Karlström, (MK) verksamhetsledare och sakkunnig. 

 

 

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det 

kl. 19.17. 

 

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. 

 

Resultatet ser just nu något bättre ut än i fjol vid motsvarande tid. De lyckade satsningarna 

under hösten, särskilt skördefesten och julbuffén med 75 deltagare, har varit välbesökta och 

på allt sätt lyckade. Samtidigt har man med dem lyckats förlänga säsongen till en bit in på 

hösten. Kassaflödet ser också något bättre ut än i fjol. Följande amorteringar på sammanlagt 

ca 6 000,- ska betalas i februari och april 2021. Under 2020 har vi lyckats minska på det 

främmande kapitalet med närmare 20 000,-, vilket får betraktas som lyckat. På detta sätt betar 

vi småningom av skulden, jobbar upp oss och får efterhand likviditeten bättre. Just nu siktar 

våra kockar in sig på att ordna något slags påskbuffé.   

 

6. Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan genomgicks.  

 

7. Avtal med samfälligheten 

Ett utkast till avtal med samfälligheten om arrendet av hamnområdet har gjorts upp. 

Ordföranden förhandlar med samfälligheten om kontraktet, som ska gälla från början av år 

2020 till år 31.12.2024.  

 

8. Ansökan om Blue Flag för Jurmo båthamn 

 GG har förhandlat med Blue Flag i Mariehamn och fått praktisk hjälp med hur ansökan ska 

göras och vad den ska innehålla. Förutom själva det omfattande ansökningsformuläret, ska 

man bifoga en karta över hamnområdet, fotografier över hamnområdets säkerhetsanordningar 

(räddningsring, båtshake, första hjälpen-utrustning och brandutrustning), DT:s krisplan och 

en miljöstrategi. Ansökan ska lämnas in senast 15.12.2020. 

 

9. Godkännande av miljöstrategi för DT 

Styrelsen godkände en miljöstrategi för Djurmo Turism AB.  

 



10. Övriga ärenden 

-   LL tog upp frågan om ett möte gemensamt för markägarna på Jurmo och ”Företagsam 

skärgård” och undrade om DT borde delta i diskussionerna. Mötet beslutade att 

återkomma till frågan på sitt följande möter. 

 

- Mötet konstaterade att vi behöver ett nytt avtal med Leif Lundberg om skötsel av de 

kor DT äger då lantbrukssammanslutningen har upplösts. Frågan kommer upp på 

nästa möte. 

 

- Ett informationsbrev till aktieägarna om verksamhetsåret 2020 går ut i slutet av 

december. 

 

11. Nästa möte 

Nästa möte fastslogs till onsdagen den 13 januari 2021 kl. 19.15 finsk tid. 

 

12. Avslutande av mötet 

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.50. 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Andersson        Gunborg Gayer 

ordförande        mötessekreterare 

 

 

 

 

 

Leif Lundberg       Joakim Rosén 

styrelsemedlem      styrelsemedlem 

 

 
 


