
Djurmo Turism ab 

Styrelsemöte, protokoll nr 12, 12.12.2019 per Skype 

 

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

Lundberg (LL), styrelsemedlem. Ytterligare Marianne Karlström, (MK) verksamhetsledare 

och sakkunnig. 
 

 

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

kl. 19.15. 

 

2. Godkännande av dagordningen.  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av protokollförare 

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare. 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet från mötet 7.11.2019 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. 

 

Just nu har vi ca 4000,- i skulder, men å andra sidan också ca 11 000,- i fordringar, vilket gör 

att vinterns betalningar ska gå att sköta. En eventuell höjning av hamnhyran inför nästa 

säsong kan bli aktuell, vilket styrelsen får återkomma till.  

 

7. Åtgärdslistan från föregående möte genomgicks.  

 

8. Framtidsplaner 

Mötet med olika samfunds styrelser på Jurmo kvarstår vid påsk. En närmare diskussion om 

detta kommer upp på januarimötet. Styrelsen diskuterade också möjligheten till ett möte med 

bredare uppslutning i samband med bolagsstämman i juli.  

 

9. Underhållsbehov på Djurmo turisms fastigheter 

Se LL:s bilaga. I särskilt akut behov av reparationer är fastigheternas tak och en del fasader 

som kräver målning på vandrarhemmet. 

 

Mötet diskuterade möjligheterna att få landskapsbidrag för underhållet av fastigheterna 

utgående från de behov som finns. Styrelsen återkommer i frågan. 

 

MK och GG har gjort ett utkast till ett ”lägerskolpaket”. Styrelsen återkommer till frågan 

efter att synpunkter av sakkunniga har beaktats och involverade personer på Jurmo och i 

Brändö har kontaktats. Förutom vandrarhemmet borde man också kunna använda 

hembygdsgården som övernattningsställe. 

 

 



10. Följande möten 

Följande möte hålls 15.1. kl. 19.00. Då behandlas bl.a. Djurmo turisms strategi. 

Fredag 10.4 planeras ett möte för alla samfund och intresseorganisationer på Jurmo för en 

framtidsdiskussion.  

 

 

11. Avslutande av mötet 

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.03. 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Andersson        Gunborg Gayer 

ordförande        mötessekreterare 

 

 

 

 

 

Leif Lundberg        

styrelsemedlem       

 
 


