
Djurmo Turism ab 

Styrelsemöte, protokoll nr 5, 6.5.2020 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. 19.00. 

 

2. Godkännande av dagordningen.  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av protokollförare 

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare. 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet från mötet 15.4.2020 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. 

Bokslutet för år 2019 är färdigt och skickas till revisorn efter att det undertecknats av 

samtliga styrelsemedlemmar.  

 

Som det nu ser ut har vi ca 8. 000,- att starta upp verksamheten med. Man konstaterade att 

bränsleförsäljningen inte är en inkomstkälla för DT utan en service för kunderna.  

 

Mötet konstaterade, att det oberoende av coronakrisen finns ett behov av att med banken 

komma överens om ett långsammare återbetalningstempo av lånen på grund av den negativa 

trenden med kassaflödet. Ett gott argument är att vi nu två år i följd har gjort ett positivt 

resultat.  

 

Mötet beslutade att beställa en fettavskiljare för 2 790,-.  

 

En kommande större utgift är fortfarande taket på Kvarnen.   

 

7. Säsongstart 

Vi startar enligt planen fredagen den 12 juni enligt de regler som regeringen då har meddelat. 

Det kan vara klokt att bereda sig på både ”vanlig” servering (dock med större mellanrum 

mellan borden), och Take away-mat för dem som hellre drar sig tillbaka till sina båtar. Vid 

behov kan det inhägnade området förstoras uppåt mot midsommarstången med tanke på 

alkoholserveringen och avstånden mellan borden.  

 

Personalsituationen är ovanligt bra, och vi kan konstatera att all personal kommer att vara 

hemma från Jurmo eller resten av Brändö, vilket ju har varit ett av styrelsens mål. 

 



8. Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan för mötet 15.4. genomgicks. 

 

9. Hamnen 

* Arbetet har delvis försinkats på grund av att ÅUAB inte har hållit alla tidtabellerna. 

* Leveransen av avloppstanken har strulat på grund av förtullningsproblem, men torde nu 

vara på väg.  

* Jim Nordman, som har tagit sig an jobbet med hamnen, kommer vecka 20 till Jurmo för att 

inleda arbetet med avloppsbrunnen. Siktet är inställt på att allt ska vara klart i början av juni, 

inklusive renoveringen a v bastun. 

* ÅUAB har meddelat att den nya bryggan blir ca 5 000,- dyrare än planerat. 

* Av den sistnämnda orsaken ser det för närvarande illa ut med den flytande bastun, men den 

måste vi återkomma till. 

10. Övriga ärenden 

Mötet beslutade att ta upp frågan om båthusen i hamnen med samfälligheten med tanker på 

att de är det första en båtresenär ser när hen kommer in till Jurmo, och en del av dem i 

nuläget börjar se ganska risiga ut.  

 

11. Följande möten 

Följande möten: 

10.6 kl. 19.00 

Bolagsstämman hålls alternativt 17.7 eller 24.7.  Det planerade gemensamma mötet för alla 

intressegrupper på Jurmo hålls i anslutning till det. 

 

12. Avslutande av mötet 

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.00. 

 

 

 

 

Torbjörn Andersson        Gunborg Gayer 

ordförande        mötessekreterare 

 

 

 

 

Leif Lundberg       Joakim Rosén    

Styrelsemedlem      styrelsemedlem 

 


