
Djurmo Turism ab 

Styrelsemöte, protokoll nr 4, 15.4.2020 per Skype 

 

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

Rosén (JR), styrelsemedlem. Ytterligare Marianne Karlström, (MK) verksamhetsledare och 

sakkunnig. 
 

 

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

kl. 19.05. 

 

2. Godkännande av dagordningen.  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av protokollförare 

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare. 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet från mötet 4.3.2020 konstaterades godkänt. 

 

5. Prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen. 

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger. 

 

6. Styrelsen konstaterade att ett kort extra möte med anledning av coronakrisen har hållits 8.4 

utan att något protokoll har gjorts upp. 

 

7. Ekonomi 

Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående. 

En diskussion med banken om en framskjutning av amorteringarna har inte ännu hållits. I 

stället borde vi kanske anhålla om en s.k. coronafrist, eller ännu bättre om en långsammare 

amorteringstakt än nu. Mötet beslutade att LL och MK diskuterar saken med banken.  

På grund av coronaviruset är osäkerheten om hur man ska kunna bedriva 

restaurangverksamheten under sommaren stor. Restaurangerna i Finland ska hållas stängda 

till och med 31.5. Mötet beslutade att man under alla omständigheter startar säsongen som 

vanligt fredagen före midsommar, d.v.s. 13.6. Om inte annat inleder man med Take away-

verksamhet. Säsongen pågår fram till söndagen 16.8.  

Personalsituationen inför starten är mycket bra, och all rekryterad personal är från Brändö. 

Styrelsen beslutade hyra ut Hamnmagasinet till Ari Määttä och Ylva Gestranius under 

sommarsäsongen för samma hyra som under tidigare år, d.v.s. 100,-. 

Soile Niemi, som är fysioterapeut, önskar hyra kiosken nere vid hamnen för fysioterapeutiska 

ändamål under några veckoslut under sommaren. Sannolikt är kiosken dock upptagen av 

andra hyresgäster. Styrelsen beslutade erbjuda Soile Niemi antingen vinden ovanför Kvarnen 

eller vinden på vandrarhemmet. 

 

 



8. Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan genomgicks. 

 

9. Hamnen 

* Behållaren för avfallsvatten är beställd i januari via ÅUAB.  

* Som det nu ser ut är det svårt att avgöra hur pengarna ska räcka till eftersom ingen kommit 

med ett bud om att ta hela bygget på entreprenad. Ett erbjudande med timdebitering har 

däremot accepterats.  

* En flytbrygga är beställt via ÅUAB (á ca 25 000,-) 

*  En flytande bastu skulle enligt uppgift kosta ca 12 000, - inklusive leverans till Mariehamn. 

En beställning kan dock inte göras innan man har ett hum om hur mycket resten av jobbet vid 

hamnen kostar.  

 

10. Övriga ärenden  

* Det planerade mötet med alla olika intressenter på Jurmo kan under rådande 

omständigheter inte arrangeras.  

* Den planerade sommarfesten får vi återkomma till när man vet mera om hur verksamheten 

på sommaren kan bedrivas.  

* Rutschbanan och klätterställningen från skolgården har gått till Lappo gästhamn. 

* Styrelsen diskuterade ytterligare hur vi kunde nå ut till ålänningar och fastlänningar med 

budskapet om att turista i hemlandet och i den egna skärgården genom effektiverad 

marknadsföring. 

 

11. Följande möten 

Följande möten: 

6.5. kl. 19.00 

10.6 kl. 19.00 

 

12. Avslutande av mötet 

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.15 

 

 

 

 

Torbjörn Andersson        Gunborg Gayer 

ordförande        mötessekreterare 

 

 

 

 

Joakim Rosén    



styrelsemedlem 


