
Styrelsemöte nr 14, 11.12.2018 kl. 19.05– 20.25 per Skype. 

Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordförande, Gunborg Gayer (GG), sekreterare 

och Leif Lundberg (LL).  

Ytterligare närvarade verksamhetsledaren Marianne Karlström (MK) under 

punkterna 1–7. 

 

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 6.11.2018 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. 

 

Den fortsatta stränga hushållningen fortsätter trots att helheten ser betydligt ljusare ut nu än 

för ett år sedan. Just nu har man sålt kött och korv till både kommunen och Andelshandeln. 

Man kunde prova på ett lite vidare sortiment i Andelshandeln. Andelshandeln kunde kanske 

också fungera som förmedlare av beställningar. Köttförsäljningen effektiveras ytterligare 

under vintern och leveransen till köpare måste fungera.  

 

7. Framtidsplaner 

Mötet diskuterade den framtida turismen på Jurmo utgående från en promemoria som Leif 

Lundberg har skickat in. Frågor som berördes: 

- den fortsatta djurhållningen med både kor och får på ön och om den tillför turister,  

- jägarnas synpunkter på frågan,  

- eventuella risker med djurhållningen, 

- försäljningen av olika slags kött igenom företaget, 

- skötseln av leveranserna av kött särskilt under lågsäsong 

- möjligheten att skapa olika slags färdiga ”paket” av kött, t.ex. ”jullådor” eller 

”påsklådor”, 

- ett möjligt avtal med köttleverantörer om försäljningen. 

Frågan tas upp till slutlig behandling på nästa möte och läggs sedan vid behov in i vår 

strategi. 

 

8. Hamnen 

Arbetet med hamnen står rätt så stilla just nu. Mötet konstaterade att man ställer upp om hjälp 

behövs för projektgruppen. 

 

9. Övriga ärenden 

Annons om köttförsäljning sätts in på Instagram och Facebook, liksom juölhälsningar. 



10. Nästa möte 

Nästa möte ordnas 8.1.2019. 19.00 per Skype. 

 

 

11. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.25. 

 

 

 

 

Torbjörn Andersson        Gunborg Gayer 

ordförande        mötessekreterare 

 

 

 

Leif Lundberg        

styrelsemedlem        

 

 

 

 
 


