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Tid: kl. 19.10 – 20.00 

Plats: Projektkansliet/telefonmöte 

Närvarande: Peter Back ordförande 
Kjell-Owe Ahlskog  deltog vi behandlingen av §40, 41, 43 och 44.  
Thomas Autio  
Jan-Erik Back 
Cecilia Hildén 
Bengt Leander via Skype  
David Smedman   
Ola Österbacka   

Paragrafer 40–49 
 

40 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 

 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och konstaterade beslutsförhet.  

41 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 5/26.4.2015 föreligger för justering. 

Beslut: Godkändes 
 

42 
PÅGÅENDE PROJEKT - RAPPORTERING 

 ISSP 
Thomas Autio och Bengt Leander informerar om ISSP och syremätning 

-Pumparna upptagna 
-Utbetalningsansökan nr. 1 (10.576,68€)  godkänd utbetalningsansökan nr 2 (9.365,50€) 
skickad 17.5.2015 
-Av budgeten på 31.600€ (+talko) finns det ca 4300 € kvar. Kommande kostnader: vakbegrän-
sare, varningsskyltar, skyddsnät, första vinterns el. 
- 13 talkotimmar behövs ännu 

-Uppgifter under sommaren: ”vak-begränsare”, syremätningar. 

   

Beslut: Projektet fick till uppdrag att undersöka möjligheten att anskaffa en vakberänsare från 
W-Rix, enligt deras offert för syrepumparna, och förbereda ett förslag till nästa styrel-
semöte.  

 Peter Back utsågs som ansvarig för syremätningen som bör utföras ca 1 gång i måna-
den på olika ställen i Iskmo sunden.  

 

 ISKMOLEDEN 

 Vandringsledens projektgrupp bestående av Peter Back, Cecilia Hildén, David Smedman och Ola 
Österbacka har haft ett möte 24.5.2015 och kommit fram till följande förslag: 

1) De följande faserna i vandringsleden förverkligande uppdelas i två projekt: 

 Projekt 1: Anskaffning av skyltar, grilltak, och motsvarande som behövs för att kunna 
ta leden i bruk. Detta projekt kunde realiseras under 2015-2016 

Projekt 2: Byggande av en bro till Kråknässkatan. Detta kan förverkligas senare då 
talko- och ekonomiska resurserna medger detta. 
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2) Peter Back och Ola Österbacka deltar den 28.5.2015 i ett informationstillfälle ordnat av Akt-
ion Österbotten om ansökning av Leader finansiering.  

3) Arbetsgruppen föreslår att föreningen  ansöker om Lump Sum finansiering där Aktions Öster-
bottens andel är 50% och föreningens andel 50%, som består av både anskaffningar och tal-
kotimmar. Minimisumman för projektansökan är  12.500€ och föreningens andel sålunda 
6.250€. 

4) Alla föreningar i Iskmo-Jungsund kallas till ett informations- och diskussionstillfälle om 
vandringsleden. 

 Beslut: Godkändes 

43 
MEDLEMMAR 
    Nya medlemmar har anmälts: Pauline Mattlar, Nils Back, Inger Back, Bengt Håkans, Dan  
    Ingman, Sirpa Muotio, Peter Leander. Totalt har föreningen nu 118 medlemmar. 
     
    Förslag:  Medlemsansökningarna godkänns 
    Beslut: Godkändes. 
 
44   
BUDGET- OCH EKONOMIFRÅGOR 

STATUS PÅ MEDLEMSAVGIFTER 

 Föreningen har nu 118 medlemmar, totalt inbetalt som medlemsavgifter 2015: 1 245 € 

    

BANKKONTOSTÄLLNING OCH LIKVIDITET 

Kassören informerar om saldot på föreningens bankkonton per 22.5.2015 

Saldo på  föreningens bankkonto: 2 538,00 €,  projektkonto: 11 249,77 € 
Totalt: 13 787,77 € 
 
Likviditetsbudget månad för månad delgavs. 
 

45   
FÖRLÄNGNING AV LÅNETID 

Lånet på 17 500€ förfaller till betalning 1.6.2015.  Eftersom vi har pengar utestående för vårt ny-
aste projekt och beräknas få utbetalning i juni eller juli, har kassören förhandlat med banken om 
förlängning av lånet för högst 3 månader. Vi behöver inte hela summan utan återbetalar 11.000 € 
den 1.6. För tilläggstiden uppbärs en avgift på 50 € jämte ränta på den obetalda summan. Bor-
gensförbindelsen som Peter Back och Ola Österbacka tecknat förlängs på motsvarande sätt. 
 

Beslut: Peter Back och Ola Österbacka gavs fullmakt att underteckna nödiga handlingar enligt 
ovan 

    Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
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46   
”ATT-GÖRA” – LISTAN 

 ”att göra”-listan genomgicks och kompletterades. 

 
47 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Peter Back och Ola Österbacka presenterade UPI-projektet för ett kommande rensningsprojekt för 
Utteröfjärden i Sundom 7.5.2015. 

 
48 
ÖVRIGA ÄRENDEN 

Söndagen de 31.5.2015 kl.19 ordnas ett möte med Iskmo skifteslag. Tanken är att informera om 
föreningens kommande aktiviteter och undersöka vilka samarbetsmöjligheterna är  med skiftesla-
get. 

49 
NÄSTA MÖTE 

  
Styrelsens ordförande kallar till nästa möte. 

 

 

 

Peter Back    Bengt Leander 

Ordförande    Sekreterare  


