
Föreningen Iskmosunden PROTOKOLL 5/2014 !  ( ! )                                                                                         1 2
Styrelsen  29.4.2014                                                                         
____________________________________________________________________________________________________ 

Tid: kl 17.30–19.18                              
Plats: Iskmo daghem                            
Närvarande: Peter Back ordförande (§ 30–34:1–2)                                                    

Kjell-Owe Ahlskog  
Thomas Autio vice ordförande (ordf. § 34:3–35)                              
Jan-Erik Back                              
Bengt Leander  
David Smedman                          
Ola Österbacka sekreterare                                    

Paragrafer 30–35  !
30 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 
 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och hälsade särskilt den nya medlemmen 

Kjell-Owe Ahlskog välkommen. !
31 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 3/12.3.2014 och nr 4/3.4.2014 föreligger för justering. 
Beslut: Godkändes.     !

32 
UPI-FRÅGOR UPI-styrgruppen hade möte 25.4 i Alskathemmet och godkände en ändring av projektplanen 

så att projekttiden förlängs till 31.9.2014. Styrgruppen gjorde också upp en budget med slut-
summan 33 000 €, med reservation för att NTM-centralen på grund av semestrar inte har 
kunnat ge förhandsbesked om den högre summan kan godkännas, och på villkor att vi ansö-
ker om ett tilläggsbidrag på 800 € från Korsholms kommun. Ifall någon av dessa inte kan 
godkännas behöver vi en reservplan. NTM-centralen har tidigare meddelat att en höjning till 
29 000 € kan godkännas. 
Höjningen av budgeten motiveras främst av behovet av mera timmar för projektchefen för 
att kunna göra en relevant planering av åtgärder. Detta bör enligt styrgruppen prioriteras och 
därför ströks ett par nya åtgärder som projektchefen föreslagit: ett nytt provfiske i sommar 
och nya sedimentanalyser. I stället för provfisket ska en intervju göras i sommar med några 
bybor. Om den förhöjda budgeten godkänns kan professionell översättare anlitas. 
En utbetalningsansökan bör göras i början av maj och bokföraren har gjort mellanbokslut. 
Ett problem just nu är att bankkontot nästan är tömt trots ett lån från föreningen på 1 400 € 
för löneutbetalning i april och de närmaste lönebikostnaderna. Några tusen euro kommer att 
behövas inom kort, även för kostnader för Iskmoleden. Om extra stöd inte kan fås från fon-
der kan möjligheten till privata lån eller banklån undersökas. 
En skriftlig information om projektets nuläge och inbjudan till slutseminarium i Alskathem-
met 27.8 kl 18 bör göras. 
För provfisket 23–24.4 inköptes tre kassar à 24,90 € som hopsattes på talko. De kan nu auk-
tioneras ut. Enklast löser vi redovisningsproblemet genom att ta denna kostnad på förening-
en. Fiskeresultatet var dåligt och motsvarar inte den verkliga situationen. 
Beslut: 1. Styrelsen beslöt att lämna in utbetalningsansökan nr 2 i början av maj. 

2. Styrelsen beslöt att lämna in ansökan om ändring av projektplanen med motive-
ring att en grundlig rapport med förslag till åtgärder kräver mera tid och ar-
betstimmar för projektchefen, samt att ett slutseminarium bör ordnas i augusti. 
Budgeten får slutsumman 33 000 € under förutsättning att NTM-centralen godkän-
ner höjningen och att Korsholms kommun beviljar tilläggsbidrag. Om NTM-cen-
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tralen inte godkänner en högre summa än 29 000 € blir detta också totalsumma. 
Om kommunen avslår ansökan om tilläggsbidrag men NTM-centralen godkänner 
en höjning måste 1 200 € insättas in natura och budgetsumman blir 31 000 €. 
3. En tilläggsansökan görs till Korsholms kommun om 800 € för att göra det möj-
ligt att göra en professionell översättning till svenska av slutrapporten. 
3. Frågan om lån för finansieringen av verksamheten bordlades. Om det blir kris 
försöker vi i första hand få privata lån och lån från skifteslagen, i andra hand bank-
lån.  
4. Slutseminarium hålls 27.8 kl 18 på Alskathemmet. Det inleds av projektchefen 
med en presentation som i huvudsak hålls på svenska. Anföranden på finska tolkas 
till svenska av styrgruppens sekreterare. Expertkommentarer inbegärs av Karl-Erik 
Skogberg och/eller Vincent Westberg. Efter kaffeservering följer kommentarer av 
styrelse m.fl. samt allmän diskussion. Seminariet leds av styrgruppens ordförande. 
Ett infoblad delas ut inom kort. 
5. Inköp av tre katsor godkändes. De säljs till intresserade till inköpspris.  !

33 
MEDLEMMAR 

Som nya medlemmar sedan senaste antagning har registrerats Jukka Nyman och Harald 
Björs. De betalade avgift för 2013 före årsmötet. 
Beslut: De två nya medlemmarna antogs. Information om föreningen delas ut tillsammans 

med bankgiro om medlemsavgiften och ett informationsblad om UPI och slutsemi-
nariet. Detta görs på svenska och finska och berättar om analyser, rapporter och 
provfiske. 

34 
ISKMOLEDEN 

David Smedman presenterade förslag till avtal med markägare, ett för skidspår/vandringsled 
och ett för endast vandringsled. 
Beslut: 1. Avtalsförslag för skidspår/vandringsled genomgicks och kompletterades. Ett     

motsvarande avtal görs för vandringsleden. Avtalen ska nu presenteras för markä-
garna av projektets dragare tillsammans med karta. 
2. Ett förslag till utformning av den eventuella bron över till Kråknässkatan har 
getts av HF Products. Det skulle bli flytbryggor från vardera sidan och en 2 m bred 
öppning med trappor till en bro på upp till 2,5 m höjd. Konstruktionen kostar upp-
skattningsvis 6–8 000 €. Skoterföreningen ombeds ge utlåtande. 
3. Det behövs åtskilligt med talkoinsatser i projektet Iskmoleden. I diskussionen på 
årsmötet föreslogs att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som stöder styrelsen i arbe-
tet med att planera leden och göra studiebesök. I arbetsgruppen förklarade sig No-
rah Nelson och Harald Björs villiga att delta, utöver projektets dragare David 
Smedman och Peter Back. Projektledaren kan komplettera gruppen. Ett studiebe-
sök till Utterleden görs om möjligt inom maj månad där intresserade kan delta.  !

35 
ANMÄLNINGSÄRENDE 

Tre traktorlass med höbalar har donerats av Mats Nygård och kan användas för skidspåret. 
Det praktiska arbetet med att sprida balarna på spåret hänsköts till skidspårsgruppen som 
talkojobb. !
Peter Back Thomas Autio Ola Österbacka                                                          
ordförande (§ 30–34:1–2) vice ordförande (§ 34:3–35) sekreterare           


