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Tid: kl. 16.15– 18.00 

Plats: Projektkansliet 

Närvarande: Peter Back ordförande 

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

Paragrafer 62 – 72 
 

62 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 

 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och konstaterade beslutsförhet.  Det är att obser-
vera att mötet var nätt och jämt beslutfört eftersom 50% av medlemmarna var närvarande.  Det är 
nödvändigt att styrelsemedlemmarna ger respons på möteskallelserna för att inte beslutsförheten 
riskeras.    

63 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 7/7.7.2015 föreligger för justering. 

Beslut: Godkändes 
 

64 
ISSP – ISKMOSUNDENS SYRESÄTTNINGSPROJEKT 

    

En vakbegränsare från W-RIX beställd 15.7.2015, enligt deras ursprungliga offert. Leveranstid 
3veckor. 

 Offert erhållen av Björnströms VVS för tillverkning av 2 st vakbegränsare, enligt modell ”Tho-
mas Autio”     

 För föreningens del kvarstår sedan att  montera ihop plaströren och fästa pumparna vid dem. Det 
görs på talko med Thomas Autio som arbetsledare.  

 Övrigt: 
Slutrapport: klar till sista styrgruppsmötet som  hålls i slutet av augusti. 
Sista utbetalningsansökan görs inom augusti. 
Syremätningar bör göras månatligen. Bengt Leander och Peter Back gör mätningen i juli 

Förslag:  ISSP-projektet beställer 2 st vakbegränsare från Björnströms VVS enligt  offert. 

Beslut:  Godkändes, leverans senast 15.8.2015 

 

65 
ISKMO-JUNGSUND VANDRINGSLED 

Arbetsgruppen föreslår anskaffning av motorsåg och röjsåg. Konkurrensutsättning gjord och de 
produkter som Maskinservice Marander offererat (Motorsåg Stihl MS 193 C-E, röjsåg Stihl FS 
260C-E) uppfyller bäst arbetsgruppens krav. 

  
 Beslut:   Godkändes 
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66 
INFORMATIONSBLAD  

 Ola Österbacka presenterade förslaget.  

Beslut:  Förslaget godkändes och Bengt Leander ansvar för översättningen till finska. Infobladet 
kopieras i svart-vitt med egen kopiator och delas ut i Iskmo-Jungsund-området med 
talkokrafter och postas eller e-postas till medlemmar på annan ort. Till de medlemmar 
som inte ännu har betalat medlemsavgiften för 2015, ingår en betalningspåminnelse i 
infobladet.  

67 
SAMARBETE MED SKOGSÄGARNA 

 Kjell-Owe Ahlskog och Peter Back redogör för mötet med Otso och Skogsvårdsföreningen i Ös-
terbotten den 8 juni 2015.  

 Beslut:   Ärendet bordlades , se §56 (7.7.2015) Behandlas mera vid följande styrelsemöte. 

68   
BUDGET- OCH EKONOMIFRÅGOR 

Bankkontoställning och likviditet 
Kassören informerar om saldot på föreningens bankkonton per 27.7.2015 

Saldo på  föreningens bankkonto:1.001,62 €,  projektkonto:4.892,25 €. 

 
Beslut:  Antecknas. 

69   
DELTAGANDE I BYALOPPIS SOM ORDNAS 5.9.2015 

 Ett byaloppis ordnas i Iskmo-Jungsund den 5 september 2015 kl 10 -15.  
Föreningen kunde delta med syfte att samla in medel för föreningens verksamhet genom sälja 
t.ex. soppa, vofflor, plättar, kaffe, saft.  

 Samtidigt kunde informations spridas om föreningens verksamhet och om den nya vandringsle-
den. Eventuellt kunde ett lotteri ordnas, och även försäljning av lopptorgssaker till förmån för 
föreningen. 

Beslut:  Föreningen deltar i byaloppis den 5.9.2015.  Peter Back koordinerar våra aktiviteter. Vi 
kommer att sälja våfflor, plättar, kaffe och bulla, saft, grillad korv. Information om för-
eningen och vandringleden sprids genom infoblad och karta över vandringsleden. 

70   
”ATT-GÖRA” - LISTAN 

    Att-göra-listan uppdaterades 

  
72 
NÄSTA MÖTE 

 Styrelsen ordförande kallar till nästa möte. Preliminärt datum torsdagen den 27.8.2015 
 
 
 
 
 

 
 Peter Back    Bengt Leander 
 Ordförande    Sekreterare 


