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Tid: kl 18.00–20.15                              
Plats: Projektkansliet                            
Närvarande: Peter Back ordförande                                                    

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

Paragrafer 51–59  !
51 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 
 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och konstaterade styrelsen beslutför. !
52 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 8/15.7.2014 föreligger för justering. 
Beslut: Godkändes.     !

53 
ÖVERSÄTTNING Offerter har inkommit från två av tre tillfrågade översättare. (Bilaga)  

Förslag: Hans Hästbacka utses till översättare, och han ombeds också översätta bildtexterna. 
Offerten överskrider budgeten, men den torde rymmas i den totala projektbudgeten. 

Beslut: Godkändes.  !
54 
SLUTSEMINARIET 
 UPI:s slutseminarium hålls i Alskathemmet 27.8 kl 18. Upplägg av program och förberedel-

ser diskuterades och följande beslut fattades: 
• Efter att styrelsens ordförande hälsat välkommen introducerar styrgruppens ordförande 

seminariet och leder kvällen. Programinslag: (1) Projektchefens presentation ca 40 min., 
i huvudsak med bilder och text på svenska. Vid behov tolkas han till svenska av Bengt. 
Han ombeds ge dispositionsförslag till styrelsen. (2) Karl-Erik Skogbergs kommentar ca 
10 min. (3) Servering (ca 19.15). (4) Diskussion. 

• Serveringen består av kaffe och bulla, föreningen bjuder. 
• Tryckning av rapporten: 80 ex. på svenska och 20 ex. på finska. Offerter begärs från 4 

eller 5 företag i nejden. Rapporten bör om möjligt föreligga klar 22.8, om översättningen 
då är klar. Ola gör förslag till pärm. Offertförfrågan innehåller också en inbjudan, A4 i 
färg, på tjockare papper. 

• Informationsblad delas ut till postlådorna med inbjudan till seminariet. Det görs i A4 i 
färg; skilt på svenska och finska. Distribution sker under helgen 16–17.8. E-post sänds 
till alla medlemmar, med påminnelse någon dag före seminariet. 

• Media inbjuds till pressrelease måndag 25.8 kl 14, då rapporten föreligger. Projektchefen 
ombeds närvara. Hans Hästbacka tillfrågas om intresse att delta i slutseminariet. 

• Personliga inbjudningar till seminariet sänds till representanter för organisationer, i förs-
ta hand kommunen och NTM-centralen, samt till styrgruppen och personer som medver-
kat, bl.a. Ann Slangar som representant för Karperö-projektet. !
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55 
ISKMOLEDEN Fortsatt behandling från §48. 

Peter har kollat rutten mot Hallonnäsfladan-Bovikarna och vindskyddet och konstaterat att 
det är ett fint ställe. Vi måste använda kommunens mark från fotbollsplanen, eftersom en 
viktig markägare motsätter sig. 
Talkotimmar har hittills noterats till 80 h. Det finns möjlighet att ändra projektbudgeten så att 
en del av den egna finansieringen överflyttas på fler talkotimmar. Peter har redovisat för 51 h 
och debiterar enligt godkänd offert jämte omkostnader via tjänsten ukko.fi. David fakturerar 
genom sin firma enligt offert. Vice ordförande och kassören godkänner fakturor enligt tim-
specifikationer. 
Arbetet med avtal och ytterligare kontakter med markägare intensifieras.  !

56 
ELLJUSSTOLPAR OCH KABLAR 
 Fortsatt behandling från §48.  

David informerade om möjliga lösningar på insamling av kopparkabel och armaturer. På 
Vasa elektriska uppges att det finns en specialmaskin som rullar in kablar, men att man inte 
har intresse för saken. Vi är hänvisade till insatser av privatpersoner för att ta ner kablar och 
precisera typen av kabel, och om man får mera betalt för hela kablar än sönderstyckade. Ut-
redning av detta görs av projektchefen.  !

57 
NYA MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER 
 Utifrån kontoutdrag hade följande personer, som inte registrerats som medlemmar i databa-

sen, betalat medlemsavgift 10 € för 2014: Aija Eveliina Kela, Alf-Erik Björnström, Lisbeth 
Gunilla Örn (betalat för två medlemmar), Sven-Olof Lall, Fredrik och Kerstin Snygg, Astrid 
Kloo, Pirkko Liisa Vuori (Iskmovägen 46), Per-Erik och Tuulikki Rudnäs, Elisabet och Lars 
Söderström, Malin Doktar, Stig-Erik Edvard Herrgård samt Kent och Anette Häggdahl (beta-
lat endast en avgift). Totalt har av dessa inbetalts 160 € (borde vara 170 €) för 17 personer.  
E-postutskick med påminnelse om avgiften sändes 17.7 till 24 personer som har e-posta-
dress. De övriga obetalda har inte fått någon påminnelse. 
Kassören tillhandahåller kontoställning per 27.7 så att styrelsen kan konstatera hur många 
som har betalt/inte betalt medlemsavgiften för 2014. Sekreteraren presenterar en lista. V 
Förslag: Oklarheterna i namn och påpekande om för lite betalning borde klaras ut före 

sammanträdet varefter beslut om antagning kan göras.  
Beslut: I fråga om Kent och Anette Häggdahl rör det sig om ett fel. Båda ansöker om att bli     

medlemmar. Gunilla Örn hade betalat 20 € för två personer: Gunilla och Arvid Örn. 
17 nya medlemmar antogs.  !

58 
NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Beslut: Nästa sammanträde hålls efter behov. 
59 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Iskmo skifteslag har den 25.4 betalat 700 € i bidrag och Södra Jungsunds byalag 600 € den 
16.6. Norra Jungsunds skifteslag har inte beviljat något bidrag i år.  !
Peter Back  Ola Österbacka                                         
ordförande sekreterare                                       


