
Djurmo Turism ab 

Styrelsemöte, protokoll nr 3, 4.3.2020 per Skype 

 

Närvarande:  Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., 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. 19.16. 

 

2. Godkännande av dagordningen.  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av protokollförare 

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare. 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet från mötet 5.2.2020 konstaterades godkänt. 

 

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

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger. 

 

6. Ekonomi 

Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående. 

Tanken om en långsammare amorteringstakt av lånen ska diskuteras med revisorn innan 

banken kontaktas. Just nu görs dock ingenting innan bokslutet för år 2019 föreligger. Då har 

vi också ett bättre förhandlingsläge när vi kan påvisa att vi två år i följd har gjort ett positivt 

resultat. 

Aktuella större utgifter är installationen av fettavskiljaren och reparationen av 

restaurangfastighetens tak.  

Inventeringen återstår ännu innan bokslutet definitivt blir klart. 

Diskussionen om en eventuell uthyrning av vandrarhemmet fortsatte. Mötet konstaterade 

dock att vandrarhemmet just nu utgör en betydande del av företagets inkomster, som det 

knappast är klokt att avstå ifrån.  

7. Åtgärdslistan från mötet i februari genomgicks.  

8. Säsongstarten 

Personalfrågan förefaller att vara löst, så när som på en av de två behövliga kockarna. 

Rekryteringen fortsätter. Diskussionen med andra aktörer på Jurmo om en gemensam 

sommarfest av något slag pågår.  

 

9. Kundenkäter från sommaren 2019 

Sekreteraren har sammanställt kundenkäterna (sammanlagt 17 st.) från fjolåret. Merparten är 

finskspråkiga, och alla har givit högsta eller nästhögsta betyg för Jurmo på skalan 1–5. 

Servicen och miljön är det som de flesta betonar som det fina med Jurmo.  

 

Mötet beslutade att fortsätta med enkäterna på både finska och svenska under säsongen 2020. 



 

10. Övriga ärenden 

*En lärare från Åbo har vidtalats för att köra igång ett försök med lägerskola på Jurmo i 

september 2020. Sekreteraren håller fortsatt kontakt med honom. 

 

*Utbildningsnämnden på Brändö håller möte 7.3 då man bl.a. beslutar om vem som ska få 

den avskrivna klätterställningen och rutschbanan från skolgården. Djurmo turism har framfört 

sitt intresse för saken. 

 

*Mötet beslutade att en flytande bastu i stället för den fasta bastun, som projektet Smart 

Marinas nu inte kommer att ha råd med, kan vara ett nog så bra alternativ.  

 

*Mötet konstaterade att Smart Marinas med sin aktiva informationsgång bl.a. på mässor och i 

medier kommer att ge Jurmo en hel del ”gratis” reklam inför säsongen 2020. 

 

*Mötet konstaterade att man inför säsongen kommer att sätta upp mycket skyltar om att alla 

måste spara på vatten på ön. 

 

 

11. Följande möten 

Följande möten: 

15.4 kl. 19.00 

6.5. kl. 19.00 

10.6 kl. 19.00 

 

12. Avslutande av mötet 

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.45 

 

 

 

 

Torbjörn Andersson        Gunborg Gayer 

ordförande        mötessekreterare 

 

 

 

 

 

Leif Lundberg       Joakim Rosén    

styrelsemedlem      styrelsemedlem 

 


