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Tid: kl 17.30–19.10                              
Plats: Projektkansliet                            
Närvarande: Peter Back ordförande                                                    

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

Paragrafer 60–65  !
60 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 
 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och konstaterade att styrelsen är fulltalig. !
61 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 9/28.7.2014 föreligger för justering. 
Beslut: Godkändes och undertecknades.     !

62 
UPI-FRÅGOR Slutrapporten blev betydligt mera omfångsrik än beräknat, vilket ledde till att offerterna blev 

betydligt dyrare än vi hade budgeterat. Med Multiprint, som hade den förmånligaste offerten, 
förhandlades om ett nytt pris 359,60 € för halva upplagan: 10 st finska och 40 st svenska. I 
slutskedet ombads Hans Hästbacka att också översätta några tabeller och en bilaga. Över-
sättningen kostade totalt 2.170 €. 
Slutseminarium hölls 27.8 kl 18 i Alskathemmet. Ungefär 50 personer hade mött upp. Semi-
nariet blev mycket lyckat med en positiv inställning till planerna. Kostnaden till Alskathem-
met för hyra och kaffeservering blev ca 155 €. 
En budgetjämförelse föreläggs. Enligt denna torde projektsumman 33.000 € kunna under-
skridas med ett litet belopp. Bokföraren Johnny Örn har fakturerat 260 € + moms medan of-
ferten uppgick till 340 € + moms fram till 30.6. Vi har inte fått någon justering av bokföra-
ren, men i ett telefonsamtal noterades att han är nöjd med denna summa. pH-stickorna beta-
las från UPI via en banköverföring. Färgkassetter till färglaserskrivaren betalas av Iskmole-
den. Alskathemmet fakturerar 220 € för O-M:s inkvartering och styrgruppens ordförande 
fakturerar för resor om det blir pengar över. 
Styrgruppen har kallats till slutmöte 24.9 kl 16, varefter styrelsen fortsätter som verkställan-
de aktör. För detta möte bör styrelsen framlägga förslag till vilka åtgärder som borde plane-
ras. 
Beslut: 1. Överskridningarna av översättningsarvodet och tryckningsutgiften godkändes. 
 2. Förslag till nytt projekt läggs in i NTM-centralens idébank inom detta år. 
 3. Nicklas Ingman, som åtagit sig att kontakta Korsholms kommun för att höra hur 

lagen om avfallshantering följs upp i området, kontaktas för beredning av åtgärder 
om den yttre belastningen. 

 4. För styrgruppen framläggs förslag att markägare som har åkrar intill sjöar och 
diken inbjuds till ett möte för att rådgöra om åtgärder för att minska utsläpp. 
Skogsaktörer inbjuds till ett motsvarande möte. 

 5. Utredning om Iskmosundens betydelse för rekreation torde ingå som en del av 
planeringen av Iskmoleden. 
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63 
ISKMOLEDEN Fortsatt behandling från §48 och §55. 

Man måste ansöka om tillstånd från Lantmäteriverket för att få kopiera deras kartor. Kopie-
ringsrätten kostar 49,60 € plus 33 € för en kartutskrift på upp till storlek A2. Efter detta får vi 
kopiera fritt inom det givna området. 
Alla markägare kring Hallonnäsfladan är positiva. En äldre dam i Maxmo som äger ett skifte 
intill Hallonnäsfladan har dock ännu inte anträffats. Ännu saknas tillstånd att använda Ska-
tasundsvägen och Tistronskärsvägen. 
David har lämnat faktura på 40 h jämte reseräkning för Esseresan. Peter har också ca 40 h att 
fakturera. Budgetmedlen för köptjänster torde inte användas i sin helhet. 
Beslut: Kopieringsrätt ansöks hos Lantmäteriverket. Inga fågeltorn och utsiktstorn planeras 

men vindskydd/grillplats planeras åtminstone till Kråknässkatan. Skifteslagen mås-
te höras för broplanerna.  !

64 
NYA MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER 
 Martti Laiho och Sirpa Sainio har ansökt om medlemskap. En lista över obetalda medlems-

avgifter genomgicks. Totalt har 800 € inkommit i medlemsavgifter och 250 € återstår. 
Beslut: De två nya medlemmarna antogs. De som ännu inte betalat årets medlemsavgift     

kontaktas. !
65 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Saldo på UPI-bankkontot var 1.341,35 den 14.9 tack vare lån på 3.000 € från föreningen. På 
föreningens konto fanns 8.756,10 €. 
Pohjalainen hade ett stort uppslaget reportage om UPI 26.8.2014. !!
Peter Back Ola Österbacka                                    
ordförande sekreterare                                 


