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Tid: kl 9.00–10.47                              
Plats: Projektkansliet                            
Närvarande: Peter Back ordförande                                                    

Kjell-Owe Ahlskog frånvarande                      
Thomas Autio                              
Jan-Erik Back per telefon                              
Bengt Leander  
David Smedman                          
Ola Österbacka sekreterare                                    

Paragrafer 37–44  !
37 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 
 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och de närvarande noterades. Jan-Erik Back, 

som inte kunde närvara på plats, ringdes upp med konferenstelefon. !
38 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 5/29.4.2014 föreligger för justering. 
Beslut: Godkändes.      !

39 
SKRIVARE OCH KÖP AV FÄRGPATRONER 

En år 2008 inköpt färglaserskrivare kan doneras av F:ma OF system om intresse finns. Färg-
kassetterna är slut och nya borde inköpas. Kostnad ca 350 € för tre kassetter (pirat). Skriva-
ren torde vara till nytta för båda projekten, men för färgkassetter borde budgetmedel anvisas. 
För färgkassetter TN-135 har offert getts av Vasa Systema/L-E Ekblad: piratkassetter färg á 
94,00/st och original 164,00/st, alla inkl. moms. Svart kassett motsvarande 81,00 och 92,50. 
På www.inkclub.com uppges betydligt högre priser (112 för pirat och 171,45 för original 
färgkassetter). 
Beslut: Färgkassetter köps av Vasa Systema för ca 300 euro. De kan köpas på Iskmoleden-    

projektet. !
40 
UPIFRÅGOR Ansökan om ändring av projektplanen har öppnats men inte inlämnats, i väntan på beslut 

från utvecklingssektionen i Korsholms kommun gällande vår ansökan om tilläggsbidrag på 
800 €. Beslutet torde göras 16.6. NTM-centralen har preliminärt godkänt budgetsumman 33 
000 €. En ytterligare genomgång av budgeten görs. Likaså kontrolleras att vi klarar vår insats 
av talkoarbete. Hans Rönnholm har gått igenom vår ansökan och inte hittat något att anmär-
ka på. Hans semester börjar 9.6 och varar sex veckor, och han har ingen ersättare. Men han 
uppger att projektet kan fortsätta enligt vår planering bara ansökan lämnas in under nuvaran-
de projekttid, dvs. före 30.6. 
Utbetalningsansökan insändes 12.5 och den ansökta summan är 3 807,80 €. Från NTM-cen-
tralen har begärts ett tillägg om en reseräkning vilket har getts och tillfredsställer frågande. 
Utbetalningsbeslut har gjorts 4.6 med denna summa, och utbetalning väntas inom kort. An-
sökan upptog en mindre summa för löner än det redovisade timantalet förutsatte, vilket borde 
utredas. 
Tidpunkt för nästa utbetalningsansökan diskuteras. Det är inte lika nödvändigt att få ut peng-
ar snabbt sedan vi har lyft ett banklån. 

http://www.inkclub.com
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 Projektchefen har sänt ett formulär för intervjuer om fisksituationen, och det har översatts till 
svenska. Han önskar intervjutillfälle före midsommar. Tidpunkten bör fastställas och ansva-
rig utses. 
Projektchefen har också sänt ut en information jämte svarsblankett som har översatts till 
svenska. Han önskar att det sänds ut senast måndag 9.6 och inbegär svar senast 25.6 för att 
han ska kunna utreda alternativ för deponering av muddermassor. 
Karl-Erik Storberg ställer upp på slutseminariet för kommentar utan ersättning om det inte 
kommer oförutsedda hinder. 
Beslut: Styrelsen tog del av informationen och beslöt:  

1) Förslaget till ändringar i budgeten i ändringsansökan godkändes.  
2) Tidpunkt för nästa utbetalningsansökan är början av augusti, med kostnader 
fram till 31.7.  
3) För fiskeintervju tillfrågas Kjell-Ove Snygg, Harry Snygg, Henrik Backlund, 
Ralf Norrgård och Olof Back. Som tidpunkt föreslås tisdag 17.6 på kvällen. Gun-
nar Wendell kan intervjuas skilt av projektchefen. Marlen Back ombeds sköta tolk-
ningen.  
4) Översättning av information och fråga om muddermassor samt postning. Ola har  
översatt och sköter utskick tillsammans med Peter.  
5) Information om slutseminariet bestäms vid ett sammanträde i slutet av juli.  !

41 
ISKMOLEDEN Den 29 maj vandrade fyra personer längs en del av Utterleden i Pedersöre, förstärkt med en 

som deltog i en annan grupps utflykt. Gruppen var inte imponerad av kvaliteten på den aktu-
ella sträckningen, medan Bockabron och en del vindskydd och grillplatser var av hög kvali-
tet. Några foton har lagts ut på föreningens webbplats. 
David Smedman och Peter Back informerade om hur avtalen med markägare fortskrider. De 
flesta är positiva, men en central markägare förhåller sig negativ, dock så att en överläggning 
ännu ska föras.  
I detta nu har samlats 50–60 talkotimmar. De projektanställda har ännu inte fler än 30–40 
timmar. Det kan tänkas att inte alla timmar åtgår för den rutt som nu är aktuell, och en fort-
sättning mot Hallonnäsfladan kunde också undersökas utan detaljplanering i detta skede. 
Den egna finansieringsandelen 2 800 € kan bli bekymmersam, då bidrag inte erhållits i för-
väntad utsträckning från skifteslagen. Olika möjligheter att ordna insamlingar diskuterades, 
bland annat lotterier och sommarfest. Nedtagning av gamla elbelysningsstolpar med armatu-
rer och kablar kunde inbringa en del pengar. Om talkotimmarna kan utökas kan den egna 
finansieringen minska, men det kräver ändring av projektplanen. 
Beslut: Förslag till avtal godkändes efter små ändringar. Talkoarbetet uppgår i dag till ca     

50–60 timmar. Tidpunkt för en första utbetalningsansökan fastställs senare. Nya 
”talkovandringar” företas senare under sommaren, dels den del av Iskmoleden som 
inte besöktes förra gången, och möjligen också vandringsleden vid Öjen i Vasa. Att 
planera för fest eller andra aktiviteter för att samla pengar gavs i uppdrag åt Peter 
Back och Bengt Leander. 

42 
MEDLEMMAR 

Nya medlemmar har anmälts: Gustav Back, f. 1928, och Olof Back, f. 1934. 
Beslut: De nya medlemmarna antogs.      !

43 
FÖRHANDSFÖRFRÅGAN OM PROJEKT 2015 

Österbottens NTM-central har en idébank där man hoppas få förhandsuppgifter om projekt 
för området landsbygdsutveckling. Hans Rönnholm har meddelat att det sannolikt blir så att 
Södra Österbottens NTM-central inskränker sin verksamhet till Södra Österbotten, varför vi 
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uppmanas att lämna in våra idéer till Österbottens NTM-central. Idéer kan lämnas in hela 
2014 och inga nya ansökningar kan göras förrän från 2015. 
I idébanken frågar man efter projektaktör, projekttyp (utvecklingsprojekt/investeringspro-
jekt), kort beskrivning av projektet, preliminär budget och preliminär tidtabell för projektet. 
Vi får underlag för restaureringsprojekt genom UPI, och för vandringsled genom detta un-
dersökningsprojekt. Tid att fylla i projektidéer har getts inom detta år. 
Beslut: Projektcheferna för respektive undersökningsprojekt ombeds bereda frågan när     

förundersökningarna börjar bli klara. !
44 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Lånet från Kvevlax Sparbank undertecknades av ordföranden och sekreteraren 2.6.2014 och 
lånet lyftes i sin helhet till föreningens konto. 7 400 € har överförts till UPI-kontot. Protokoll 
nr 6/30.5.2014 bifogades lånehandlingarna.  !!
Peter Back Ola Österbacka                                    
ordförande sekreterare                                 


