Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 2, 10.2.2022 per Teams
Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg
(LL), styrelsemedlem, Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem och Marianne Karlström (MK),
verksamhetsledare. Ytterligare kocken Oscar Lindholm (OL).
1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det
kl. 19.18.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollförare
Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.
4. Föregående mötesprotokoll
Styrelsen godkände protokollet från möte nr 1, 12.1.2022.
5. Prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen.
Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.
6. Aktuell ekonomi
Just nu ligger vårt kreditkonto på -8 000,-, mot -12 000,- i fjol vid samma tid. Trots det
kommer säsongstarten att vara ganska knapp, eftersom vi har att betala en del investeringar,
nämligen takreparationen, reparationerna i vandrarhemmet och anskaffningarna till köket,
med utgångspunkt i beslut på föregående möte.
7. Inför säsongstarten
* Personalfrågan är i stort sett klar, en person med inriktning på arbetet i kafé och affär
behövs ännu.
* Marknadsföringen sätts i gång kraftigare nu. OL har sett över informationen på
kommunens hemsida, och här finns saker att ta i. Också Facebook måste uppdateras och
hållas aktuellt kontinuerligt.
* Naturbetesdagarna är en stor fråga på fastlandet och kunde säkert också genomföras på
Jurmo. Tidpunkten är 18 – 19.6 och skulle sitta bra i vårt koncept och skulle t.ex. kunna
innebära naturguidningar på Jurmo med Jukka Tobiasson.
* Cykelrenoveringen är på gång.
* Renoveringen av köket i vandrarhemmet inleds inom kort.
* Hamnområdet ska putsas upp redan i god tid före säsongstart, då det ju redan i maj brukar
komma in båtar.
8. Anskaffningar och transporter
Mötet återkom till diskussionen om vilken leverantör vi ska anlita för framför allt alkohol
utgående från en sammanställning MK gjort inför mötet. Förutsättningen för att byta
leverantör är att det resulterar i sänkta kostnader, gärna också snabbare leveranstider men
också minst samma kvalitet på varorna. Också frågan kring bankgarantin måste diskuteras
innan ett definitivt beslut fattas.

9. Diskussion om försäkringsbolag
Mötet diskuterade hur våra försäkringar täcker olika typer av skador som uppstår. Det har
framgått att nuvarande försäkringar inte täcker skador vid ”naturkatastrofer” som åskväder.
Samtidigt finns det skäl att se över våra försäkringar som en helhet. Nuvarande bolag är
Lokaltapiola, men också Ömsen kom upp som ett alternativ. Styrelsen återkommer till frågan.
10. Övriga ärenden
* Visit Åland funderar fortfarande på hur man ska göra med miljöfrågorna i hamnarna. Vi
återkommer till frågan när vi får mera information.
* MK anmält sig till studier i marknadsföring på Högskolan Åland.
* Aktuella inlägg på FB handlar om det nya färjfästet, sommarbilder, takreparation och
matbilder, allt med blicken på sommaren.
11. Nästa möte
Nästa möte är onsdagen den 9 mars kl. 19.15 finsk tid.
12. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.35.
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