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Tid: kl 17.30–19.50 
Plats: Projektkansliet 
Närvarande: Peter Back ordförande  

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

Paragrafer 74–82  !
74 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 
 Ordförande Peter Back öppnar sammanträdet och konstaterar att alla medlemmar utom en 

deltar. !
75 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 11/8.10.2014 föreligger för justering. 
Beslut: Godkändes och undertecknades. !

76 
ISKMOLEDEN Hela projektbudgeten (13 000 €) kommer inte att gå åt enbart för förundersökningen. Därför 

har David Smedman och Peter Back märkt upp den tänkta leden med blå målfärg på träd-
stammar och stenar och arbetar med att röja upp leden. 
Leader önskar att vi om möjligt ska använda alla beviljade medel och därför borde de pro-
jektansvariga ha mera tid. Peter har undersökt möjligheterna att ändra projektplanen så att vi 
kunde köpa material till leden men det är omöjligt. 
Avtalen med markägarna har framskridit bra. Just nu saknas bara ett par avtal, bl.a. med 
kommunen, som ska göra ett nämndbeslut i november. Förslag till ansökningar för att an-
vända marken som tillhör Iskmo samfälligheter, Norra Jungsunds skifteslag och Tist-
ronskärsvägens väglag föreläggs. 
Punkt 4.3 i projektplanen nämner möjligheten att anlita konsult för specialritningar.  
Beslut: 1. Ansökan om förlängning av projekttiden till 31.12.2014 till Aktion Österbotten 

genomgicks och godkändes. 
2. Ansökningar för markanvändning till Iskmo samfälligheter, Norra Jungsunds 
skifteslagoch Tistronskärsvägens väglag genomgicks och godkändes. 
3. Bengt Leander gavs i uppdrag att göra offertförfrågningar om grafiken för in-
formationstavlorna till tre företag.  !!

77 
ANSTÄLLNING Mot bakgrund av bristen på tid för tjänsteproducenterna kunde en person anställas på timba-

sis. Det finns 1 000 € i budgeten för timavlöning (planeringsuppgifter som nämns i punkt 4.2 
i projektplanen) som ännu inte har använts.  
Projektledaren föreslår att studerande Jonathan Back anställs mot överenskommen timlön. 
Han är redan insatt i projektet och annan arbetskraft är svår att få tag i på kort sikt.  
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Peter Back anmälde jäv och avlägsnade sig under diskussionen och beslutet i ärendet. Sam-
manträdet leddes under denna fråga av vice ordförande Thomas Autio. 
Beslut: Studerande Jonathan Back anställs att hjälpa till med att planera för spångar och 

vindskydd samt andra uppgifter som tilldelas av projektledaren. Timredovisning 
godkänns av projektledaren. Den totala lönen jämte bikostnader måste rymmas i 
projektbudgeten, dvs. högst 1 000 €. Att olycksfallsförsäkring är i kraft bör kontrol-
leras. !

78 
NYTT PROJEKT Ett möte kring planering av avlopp hölls 3.11. En promemoria från mötet föreläggs som 

grund för styrelsens behandling. Ett konkret förslag från mötet är att förhandla med Kors-
holms kommun / samhällsbyggnadsnämnden om ett anslag som gör det möjligt att utföra en 
planering inom ramen för det aktuella nya ERUF-projektet. 
Bengt Leander presenterade resultatet av informationsbegäran för syresättning. Av tre företag 
har begärts förslag. Waterix/ Tomi Martikainen har gett en preliminär offert för tre luftare 
med ett pris exklusive elkablar på 18 600–20 400 € exklusive moms. Totalt torde priset bli ca  
35 000 € + moms. Vesi-Eko / Erkki Saarijärvi har beräknat kostnaden för två luftare till stor-
leksklassen 35 000 €. Priserna kan rymmas i den tilltänkta projektsumman med en viss svå-
righet, ifall den kommunala delfinansieringen kan ordnas. 
I diskussionen konstaterades att projekten är av olika typ: syresättningsprojektet är ett inve-
steringsprojekt och avloppsprojektet ett utvecklingsprojekt. Därför kan de inte ingå i samma 
projekt. 
Beslut: Två skilda projekt ansöks. Iskmosundens syresättningsprojekt 2015 (ISP15) 

planeras av Bengt Leander, Peter Back och Ola Österbacka 7.11 kl 10. Förslaget 
diskuteras per e-post och beslut tas vid nästa sammanträde. 
För avloppsfrågan tillfrågas Österbottens vatten och miljö om de kan tänkas söka 
om projektpengar för detta eller att stöda oss. Peter kontaktar Hans Hjerpe för att 
höra om kommunens möjligheter att bidra, och Ola kontaktar Eeva-Kaarina Aalto-
nen på ÖVM. !

79 
AKTIVITETER FÖR PENNINGINSAMLING 
 Styrelsen har ansvar att se till att föreningens egen finansiering av Förundersökningsprojek-

tet för Iskmoleden förverkligas. Likviditeten fram till årsskiftet bör fungera om vi får utbe-
talning för UPI före jul. Sedan finns lånepengarna till förfogande fram till sommaren. För det 
nya projektet kan lånet behöva förlängas. Möjligheter till aktiviteter för att samla pengar dis-
kuteras. 
Ett förslag framkom att ordna någon form av jippo före jul, typ julmarknad med bakverk och 
lotterier. Ett annat förslag gäller ett skidlopp på vårvintern med betald start. 
Beslut: Petra Autio och Sanna Granberg tillfrågas om de är villiga att dra ett jippo. An-

sökan till Svenska kulturfonden bör inlämnas inom november.  !
80 
ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR MATERIAL 
 Fritidsnämnden i Korsholm torde ha möjlighet att bidra med material för vandringsleden. 

Beslut: Peter ges fullmakt att skriva ansökan som bör inlämnas denna vecka.  !
81 
NÄSTA SAMMANTRÄDE  

Beslut:  Nästa sammanträde hålls 27.11 kl 17.30. 
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!
82 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

UPI-bankkontot tömdes 30.9 då projektet avslutades. Utbetalningsansökan om 12.380,48 € 
insändes 3.11 och slutrapporten har sänts in av projektchefen. 
Saldo på föreningens bankkonto 4.11: 5 624,92 €. !!
Peter Back  Ola Österbacka  
ordförande  sekreterare


