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Tid: kl. 18.05– 20.05 

Plats: Projektkansliet 

Närvarande: Peter Back ordförande 
Kjell-Owe Ahlskog  
Thomas Autio  
Jan-Erik Back 
Cecilia Hildén 
Bengt Leander  
David Smedman   
Ola Österbacka   

Paragrafer 30– 
 

30 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 

 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och konstaterade styrelsen vara beslutför. 

31 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 3/26.2.2015 och nr 4/26.3.2015 föreligger för justering. 

Beslut: Godkändes 
 

32 
PÅGÅENDE PROJEKT - RAPPORTERING 

ISSP 
Thomas Autio och Bengt Leander informerade om ISSP. 

Pumparna togs i bruk 31.3. och stängdes av 13.4.2015 då isarna hade gått. Pump 1 (utan för 
Peter Back) och pump 3 (i Skatasund) har fungerat bra.  Säkringen för pump 2 har gått två  
gånger och pumpen verkar inte fungera så bra som de två andra. En orsak kan vara att pro-
pellern inte snurrar fritt. Detta undersöks vid upptagning av pumparna. 

Styrelsen beslöt att pumparna tas upp till sommaren och läggs tillbaka i sunden i god tid före 
isen lägger sig på hösten 2015. 

Olika förslagen till ”vak-begränsare” diskuterades och styrelsen kom fram till att vi tillverkar 
egna begränsare för alla tre pumpar under försommaren 2015.  Med hjälp av plaströr  
tillverkas två ringar som monteras på varandra och har en diameter på ca 10 m.   

ISSP styrgruppen har sammanträtt 1.4.2015 och den första utbetalningsansökningen på 
10.576,68€ skickades till NTM-centralen 5.4.2015. Inget utbetalningsbeslut föreligger ännu. 

Utbetalningsansökan nr 2 görs i medlet av maj efter att W-Rix andra faktura har betalats. 
Talkotimmarna för upptagning och rengöring av pumparna + nedgrävning av markkablarna 
hos Peter och Jan-Erik bör tas med i ansökan. 

 Beslut: Peter Back och Bengt Leander ansvarar för att pumparna i Iskmo sund tas upp 
 och Jan-Erik Back och Thomas Autio sköter om pumpen i Skatasund. 

  Thomas Autio ansvarar för att ”vak-begränsarna” tillverkas före midsommar. 
Arbetet utförs på talko och en plastsvets kan vid behov hyras för att utföra arbetet. 

  El-kablarna som nu ligger på marken hos Jan-Erik och Peter bör grävas ner.  Jan-
Erik, Thomas och Ola gräver Skatasunds-kabeln och Bengt och Peter sköter om 
kabeln vid Iskmo sund.   
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 ISKMOLEDEN 

 Peter Back informerade om vandringsleden och om föreningens möjlighet att ansöka om 
understöd från Leader  

 Två talkotillfällen har ordnats: 14.4 och 18.4.2015. Vid det första tillfället då virke sågades 
deltog 4 medlemmar och då materialet bars ut i terrängen deltog 6 medlemmar. Fler talkotill-
fällen krävs för att få ut allt material.   

 Leaders nya budget omfattar 9,5M€ av vilket 40% är tänkt för satsning på livskraftiga byar. 
Nya projektansökningar kan läggas in i ”Hyrrä”-applikationen i maj-juni.  

 Ett bra namn på vandringsleden diskuteras. Projektgruppen fick till uppdrag att föreslå ge ett 
namnförslag som styrelsen tar ställning till. 

   

 Beslut: Talkokvällar ordnas preliminärt tisdagskvällarna i maj kl 18-20.30. Samling vid 
vändplatsen.  Peter organiserar och sammankallar. 

Eftersom budgeten tillåter, så beslöts att material för spångar vid Vekasund får  
köpas. 

Projektplanering och -ansökan bör göras så fort det är möjligt. Peter Back fungerar 
som projektansvarig och Ola Österbacka ansvarar för ekonomin. I arbetsgruppen 
ingår även Cecilia Back och David Smedman. Föreningens styrelse godkänner 
planen och ansökan förrän den skickas till Leader. 

Ola Österbacka utsågs till ”Katso-huvudanvändare” och bör ansöka om Katso-
koder för att kunna lägga in projektansökan ”Hyrrä”. 

En bidragsredovisning till Korsholm kommun görs inom maj. 

    

33 
TALKOFÖRSÄKRING 
    Föreningen har tecknat en talkoförsäkring med Lokal-Tapiola. Avgift 74,22€/år 
    
    Beslut: Godkändes. 
 
34 
MEDLEMMAR 
    Nya medlemmar har anmälts: Peter Ljung, Kim Syrjälä, Minna Emas-Westergård, Tim 

Smedman. 
 
    Förslag: Medlemsansökningarna godkänns. 
 
    Beslut: Godkändes. 
35 
VERSAMHETSPLANEN 2015 

Årsmötet godkände styrelsen förslag till verksamhetsplan och styrelsen diskuterade de olika 
områden och aktiviteteter kring dessa. 

• ISSP: se § 32 

• Vandringsleden: se § 32 

• Avloppsprojekt: ingen ny information, Kjell-Owe driver denna fråga  

• Skidspåret: en ansökan för understöd för vintern 2014-2015 har skickats till kom-
munen 
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• Sportstugan: Peter har donerat en dörr till föreningens rum i sportstugan. Jan-Erik 
Back kontaktar sin bror Anders och frågar om han kan sköta om installationen av 
dörren. 

• Information: föreningens informations kanaler är www-sidan, facebook och utskick 
via email och distribution av infoblad    

• Samarbete med skogsaktörerna i trakten: ingen ny information, Kjell-Owe driver 
denna fråga. 

Beslut: Ola Österbacka utsågs att även vara informationsansvarig för föreningen. 
 

36   
BUDGET- OCH EKONOMIFRÅGOR 

STATUS PÅ MEDLEMSAVGIFTER 

 Vecka 14 fick alla medlemmar ett personligt brev som innehöll information om ISSP och ett  
inbetalningskort för medlemsavgiften. Kassören informerar att 34 personer har betalat med-
lemsavgiften, sammanlagt 510€. 

BIDRAG 

 Föreningen har ansökt om bidrag av Iskmo skifteslag, Norra Jungsunds skifteslag, Iskmo- 
Jungsund, Iskmo-Jungsund Bollklubb, Svenska Kulturfonden. 

 Bidrag har beviljats fram till 24.4.2015: sammanlagt 2900€ 

  Iskmo skifteslag:   1200€   (ansökt 2700€) 
 Svenska Kulturfonden:     800€   (ansökt: 4000€) 
 Norra-Jungsund skifteslag:         300€  (ansökt: 1200€) 
   Södra Jungsunds skifteslag   600€  (ansökt 1500€) 
 Iskmo-Jungsund Bollklubb ingen info (ansökt 1000€) 

    

BANKKONTOSTÄLLNING OCH LIKVIDITET 

Kassören informerar om saldot på föreningens bankkonton per 25.4.2015 

Föreningens konto:  2 298,53€ 
Projektkonto:   5 837,19€ 

 

AKTIA-LÅNET 
Aktia-lånet på 17 500€ förfaller till betalning 1.6.2015.  Kassören presenterade föreningens 
likviditetssituation och förslag på lånehanteringen.  
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 Föreningar har inte ännu erhållit de beviljade bidragen eller utbetalning för Iskmoleden eller 
för ISSP. Vi blir tvungna att förlänga a Aktia-lånet med 4000€ - 6000€ beroende på när bi-
dragen kommer in. Styrelsen sammankallas till ett separat möte för att besluta om hur stor 
del av lånet som inte betalas tillbaka den 1.6.2015.   

Beslut: Styrelsen sammankallas till ett separat möte för att besluta om hur stor del av lånet 
som inte betalas tillbaka den 1.6.2015. 

  Peter Back kontaktar NTM-centralen för att höra när Iskmoledens bidrag betalas ut 
och Ola Österbacka eller Bengt Leander  gör samma sak för ISSP. 

 
37 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

• En förändring om föreningens namntecknare har gjorts till PRS den 5.4.2015: 
Kassör: Ola Österbacka 
Sekreterare: Bengt Leander 

 

• Aktion Österbottens vårmöte 24.4.2015.  Ordförande Peter Back representerade vår 
förening.  

• Sundom by planerar ett projekt kring Utteröfjärden. Peter Back och Ola Österbacka 
kommer att delta i ett informationstillfälle den 7.5.2015 
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38 
ÖVRIGA ÄRENDEN 

Ola föreslår att föreningen sätter upp en postlåda vid Iskmovägen 36 som kan användas för 
kommunikation mellan styrelsemedlemmarna och även för post till föreningen 
 

  Beslut: Godkändes. Peter Back fick till uppdrag att verkställa beslutet. 

 
39 
NÄSTA MÖTE 

  
Styrelsen ordförande kallar till nästa möte. 

 

 

 

 

Peter Back    Bengt Leander 

Ordförande    Sekreterare 


