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Tid: kl 17.30–19.45 
Plats: Projektkansliet 
Närvarande: Peter Back ordförande  

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

Paragrafer 82–89  !
82 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 
 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. Styrelsen konstate-

rades beslutför. !
83 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 12/5.11.2014 föreligger för justering. 
Beslut: Godkändes. 

!
84 
ISKMOLEDEN Ansökan om förlängning av projekttiden till 31.12.2014 har godkänts.  

Offertförfrågan har sänts till tre företag för uppgörande av grafik för skyltning: MPL Grap-
hics Ab, T&J Holmback och F:ma OF system. Två har gett offert (1) MPL Graphics 380 € 
moms 0 %, (2) OF system 40 €/h moms 0 %, uppskattning av arbetsmängden 3–6 h, dvs. 
120–240 € moms 0 %. 
Kultur- och fritidsnämnden i Korsholms kommun har godkänt vår ansökan om 1 000 € som 
delfinansiering av ett första delprojekt för verkställande av Iskmoleden, totalt 2 200 €. Vår 
egen finansiering måste täcka minst 50 % av kostnaderna.  
Möjliga åtgärder som ännu borde verkställas är en utredning om historia, vilket enligt tidiga-
re plan skulle skötas av hembygdsforskarna, planering av QR-koder på infotavlor, som leder 
till webbinformation, samt text och bild för djurliv för informationstavlor. Dessa kan förbe-
redas så långt som möjligt. 
Alla återstående fakturor och lönebetalningar med tillhörande bikostnader måste skötas så att 
de är noterade i banken före 31.12. Vi kommer knappast att kunna använda mer än högst 
halva projektbudgeten. 

Beslut: Skyltgrafiken beställs av OF system. Ola Österbacka deltog inte i beslutet. 
Peter och Kjell-Owe försöker få en historisk utredning inom ett par veckor. Even-
tuellt kan någon historiker avlönas. 
Kultur- och fritidsnämndens anslag används för spångar och broar. Redovisning 
måste ske senast 31.5.2015, vilket borde följas upp för att om möjligt få förläng-
ning av tiden. Materialet bör anskaffas innan redovisning sker, medan talkoarbete 
kan göras senare. Vi ansöker om bidrag från skifteslagen för den egna finansiering-
en. Ansökan bör göras i januari. !

!
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85 
ISKMOSUNDENS SYRESÄTTNINGSPROJEKT ISSP  

Ett förslag till projektansökan, som gjorts av arbetsgruppen Peter Back, Bengt Leander och 
Ola Österbacka, har lagts in med nr 822364 i EURA2007. Det har granskats av Hans Rönn-
holm på NTM-centralen. Han uppger att ansökan är formellt korrekt. På basen av en budget 
på 30 000 € har ansökan om kommunalt bidrag på 8 500 € inlämnats till utvecklingssektio-
nen vid Korsholms kommun. Vår egen talkoinsats skulle vara 500 €. Om denna kan höjas 
kan också slutsumman höjas, eftersom kommunal och egen finansiering ska vara 30 % av 
totalsumman. 
Oklara frågor vid uppgörande av förslaget var vem som ska vara projektchef och övriga nyc-
kelpersoner samt tidpunkt när projektet inleds. Projektet kan inledas när det i slutlig form 
sänds in till NTM-centralen. Det kan vara skäl att invänta utvecklingssektionens beslut innan 
ansökan sänds in. 
Förslag: Ansökan genomgås, kompletteras och godkänns.  
Beslut: EURA2007-ansökan kompletterades så att Thomas Autio är projektansvarig och 

övervakningsansvarig, Jan-Erik Back ekonomiansvarig, Bengt Leander projektchef 
och Ola Österbacka kontaktperson under ansökningsprocessen. Budgeten höjdes 
till 33 000 € med stöd av talkoinsatserna, som höjdes till 1 400 €. Infotavlan bör 
uppdateras. Sekreteraren kontaktar DP-tarra för förslag.  !

86 
AVLOPPSPROJEKTET 

Det har visat sig vara omöjligt att i tid få ett kommunalt beslut om projektmedel för avlopps-
planering. Nämnden för samhällsbyggande kan inte ta något beslut innan den nya kommittén 
har tillsatts och börjat arbeta från 2015, och kommunala projektmedel besluts av utveck-
lingssektionen som inte kan lova pengar för detta i budgeten för 2015, som dessutom ännu 
inte är fastställd. Österbottens vatten och miljö hade förklarat sig villig att stå för administra-
tionen av projektet, men det flyttas nu på framtiden. 
 Styrelsen prövar om det finns andra möjligheter att föra avloppsfrågan framåt. 
Beslut: Projektet vilar tills det blir nya möjligheter att ansöka.  !

87 
ANSÖKAN OM BIDRAG, SVENSKA KULTURFONDEN 
 Ett förslag till ansökan med budget har gjorts elektroniskt. Under behandlingen anlände ett 

svar från Svenska kulturfondens Annika Pråhl, som inte ger några löften.  

Beslut: Ansökan genomgicks och ansökan om 4 000 € inlämnades. Sekreteraren gör ännu 
en utredning om tidigare givna utfästelser via e-post. 

!
88 
AKTIVITETER FÖR PENNINGINSAMLING 

Beslut: Ärendet bordlades. !
89 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Den tredje och sista utbetalningsansökan för UPI inväntar saldobesked att Korsholms kom-
muns tilläggsbidrag har inbetalts. P.g.a. förbiseende har det rekvirerats först 20.11. Det finns 
ingen indikation på att utbetalningsbeslutet skulle avvika från ansökan, varför vi torde kunna 
räkna med att ha pengarna före mitten av december. 
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Saldo på föreningens bankkonto 25.11 är oförändrat: 5 624,92 €. 

!!
Peter Back Ola Österbacka                                    
ordförande sekreterare                                 


