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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 

 

1 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMMAR  

Föreningens årsmöte hölls i Iskmo daghem den 26 mars 2015. 12 medlemmar deltog. 

Under år 2015 har styrelsen antagit 19 nya medlemmar. Föreningen hade vid årsskiftet 
125 medlemmar. 92 medlemmar hade under året erlagt medlemsavgiften, som var 15 € 
för 2015. 

 
2 STYRELSEN OCH ARBETSGRUPPER 

 Styrelsen har från årsmötet har bestått av Peter Back (av årsmötet vald ordförande), 
Kjell-Owe Ahlskog, Thomas Autio (vice ordförande), Jan-Erik Back, Cecilia Hildén, 
Bengt Leander (sekreterare), David Smedman och Ola Österbacka (kassör). Styrelsen 
har varit aktiv och sammanträdde 12 gånger under året. 

En arbetsgrupp för friluftsliv har fortsatt som tidigare med ansvar för skidspåret. Den 
bestod av Peter Back, ordförande, Kjell-Ove Ahlskog, Karl-Erik Enges, Ruben Lindahl, 
Terese Lindahl, Leif-Åke Loo, Mikaela Rönn och David Smedman.  

 
3 VERKSAMHET 

3.1 Iskmosundens syresättningsprojekt (ISSP) 

UPI (Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, avslutat 2014) utmynnade 
i ett antal förslag till åtgärder. Eftersom vi fick möjlighet att utnyttja kvarvarande medel 
från EU:s avslutade budgetperiod kunde vi ansöka om ett nytt ERUF-projekt, ISSP, för 
att öka syresättningen i Iskmo sund och Skatasund. Tack vare beviljat stöd från Kors-
holms kommun kunde budgetsumman även för detta projekt bli 33 000 €, exakt samma 
som UPI, men med något mera talkoinsatser. Projektet inleddes 4.12.2014 och avsluta-
des 31.8.2015.  

Utbetalningsinspektör Ulla-Maarit Raitanen från NTM-centralen förrättade 15.6 in-
spektion av projektets utbetalningar. Den av NTM-centralen tillsatta övervakaren Hans-
Göran Lax deltog. Inga anmärkningar gavs. 

Inom ramen av projektet inköptes 3 st. syrepumpar av vilka två installerades i Iskmo 
sund och en i Skatasund under vårvintern 2015. Eftersom syresättningsbehovet är störst 
under vintern så stängdes pumparna av då isarna gick och kopplades på igen i december 
2015. Pumparna förseddes även med s.k. vakbegränsare för att möjliggöra både skid-
spår och snöskoterled på isarna. En ansökan om 1 900 € har inlämnats till NTM-
centralen om stöd för driften av syrepumparna för två år. För den övriga finansieringen 
har ansökningar inlämnats till tre skifteslag. 
 

3.2 Iskmo-Jungsund vandringsled 

 Förundersökning för Iskmoleden, ett Leader-projekt, avslutades 2014. Utifrån förunder-
sökningen ansökte föreningen via Leader/Aktion Österbotten om ett projekt för att verk-
ställa leden, som nu fick namnet Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1. Budgeten upp-
går till 15 600 €, av vilket hälften ankommer på föreningen, till största delen som talko-
arbete. Projektet anhängiggjordes 10.7.2015 och kunde då officiellt påbörjas. Projektet 
godkändes av Aktion Österbotten 17.9. Det formella beslutet som tas av NTM-centralen 
saknades ännu vid årsskiftet, beroende på att databasen Hyrrä inte var klar. 

Under våren 2015 gjordes förberedande anskaffningar för spångar och broar med hjälp 
av ett bidrag från Korsholms kommuns fritidsavdelning. 

Under året byggdes spångar och broar och röjningsarbete utfördes. Skyltar och inform-
ationstavlor anskaffades. Vandringsleden visades första gången offentligt 19.9 och den 
har under hösten trampats upp av ett stort antal vandrare. Det exakta antalet besökare 
har ännu inte statistikförts. Talkoarbetet leddes av Peter Back och Jukka Nyman, som av 
styrelsen utsågs till talkoförman. 
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3.3 Skidspår Föreningen har ansvar för Iskmo skidspår. Kommunen erlägger stöd för spårdragning-

en, som har skötts med hjälp av en begagnad snöskoter. Det elbelysta skidspåret kunde 
detta år endast upprätthållas under ett par veckor på grund av ogynnsam väderlek. Dess-
sutom drogs spår upp på isen under några veckor. 
 
 

3.4 Information Föreningens webbplats www.iskmosunden.fi uppdateras kontinuerligt med information 
om UPI och Iskmoleden samt om skidspårets aktuella status. Webbansvarig är Ola Ös-
terbacka. 

På Facebook finns en sida med information om föreningen och en grupp där aktuell in-
formation om vandringsleden och skidspåret läggs in, och där medlemmarna också kan 
lägga in egna bilder m.m. 

En tryckt information delades i februari ut med kallelse till årsmötet, och en annan in-
formation om ISSP och vandringsleden delades ut till postlådorna i juli. Informationen 
finns också som webbinfo. 
 

3.5 Övrigt Med Österbottens vatten och miljö rf har också detta år förts förhandlingar om att inleda 
ytterligare ett projekt för att planera och undersöka möjligheterna att etablera ett eget 
avloppsnät, men på grund av kommunens nedfrysning av all avloppsplanering har inga 
ansökningar inlämnats. 

Den 5 september deltog föreningen i Byaloppis med ett tält invid Iskmo daghem. Sty-
relsemedlemmar och ett par fruar gräddade våfflor, grillade korv och ordnade ett lotteri. 
Huvudvinsten, en kubikmeter björkved, donerades av Rune Mitts. Lokaltapiola bidrog 
med sponsring. 

 
4 EKONOMI Bokföringen har tack vare att bokföring med kostnadsställen har tagits i bruk samman-

slagits till en enda, från att tidigare ha separerat ERUF-projekten och föreningens all-
männa verksamhet. Det bankkonto som använts för projektbokföringen har avslutats. 
F:ma OF system har haft ansvaret för bokföringen. 

ISSP slutfördes under året och den planerade budgeten på 33 000 € kunde genomföras 
så när som på 16,85 €. För projektet erhölls kommunalt bidrag på 8 500 € och ERUF-
bidrag på 23 083,15 €. Den egna finansieringen steg till 1 416,85 €, av vilket 1 400 € 
utgjordes av arbetsinsatser in natura. 

Iskmo-Jungsund vandringsled har under året gett kostnader på 3 006,52 €. Utbetal-
ningsansökan har ännu inte kunnat göras, varför denna summa belastar resultatet. 

För att klara betalningarna av fakturor och löner i väntan på utbetalningar för UPI och 
ISSP togs år 2014 ett lån på 17 500 € i Kvevlax Sparbank mot privat borgen. Lånet har 
nu återbetalts i sin helhet. För skötsel- och räntekostnader beviljade Svenska kulturfon-
den ett bidrag på 800 €. 

I medlemsavgifter inflöt under året 1 485 €. Av Korsholms kommun erhölls ett skötsel-
bidrag för skidspåret på 660 €. Från Iskmo skifteslag erhölls ett bidrag på 1 200 €, från 
Norra Jungsunds skifteslag 300 € och från Södra Jungsunds byalag 600 €. 

Föreningen är beroende av medlemsinkomster och bidrag för de förpliktelser som pro-
jekten ger. Året gav ett underskott på 1 170,24 €. Ekonomin kan betecknas som till-
fredsställande. 

 
Iskmo, den 23 februari 2016 

STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN ISKMOSUNDEN RF 

 

  

Peter Back Bengt Leander 
ordförande sekreterare 


