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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012
1 Föreningens bakgrund, registrering och medlemmar
Föreningen Iskmosunden stiftades den 25 september vid ett möte i Iskmo daghem. Nio
personer var närvarande och antecknade sig som medlemmar. Tidigare hade informationsmöten hållits i augusti 2010 då en arbetsgrupp hade tillsatts, och sedan hölls ett nytt
informationsmöte i augusti 2012. Vid detta möte medverkade Karperöprojektets projektledare Ann Slangar med information.
Föreningen registrerades av Patent- och registerstyrelsen den 10 december 2012 med nr
209.112.
Inom 2012 hade 30 personer antagits av styrelsen. Ytterligare 8 hade anhållit om medlemskap före årsskiftet.
2 Styrelsen och arbetsgrupper
Styrelsen, som utsågs av det stiftande mötet, har bestått av Peter Back, ordförande,
Thomas Autio (inom styrelsen utsedd till vice ordförande), Jan-Erik Back (kassör),
Bengt Leander, Terese Lindahl, Mikaela Rönn och Ola Österbacka (sekreterare). Styrelsen sammanträdde under året fyra gånger och behandlade 21 ärenden.
En arbetsgrupp för friluftsliv har bestått av Peter Back, ordförande, Kjell-Ove Ahlskog,
Karl-Erik Enges, Ruben Lindahl, Terese Lindahl, Mikaela Rönn och David Smedman.
3 Verksamhet

Styrelsens främsta arbetsuppgift har varit att förbereda ansökan om finansiering av ett
undersökningsprojekt för restaurering av Iskmosunden. Styrelsen har hört miljösekreterare Helena Granlund från Korsholms kommun och överinspektör Karl-Erik Storberg
från ELY-centralen samt kontaktat ett antal personer som gett värdefull information om
möjligheter till åtgärder. Gunnar Wendell har delgett en skriftlig utredning om tidigare
underhållsåtgärder. En förfrågan till ELY-centralen om finansiering har mottagits positivt men väntar på finansieringsbesked från kommunen. En ansökan till kommunstyrelsen har inlämnats för 30 % finansieringsandel av 25 000 €, eller 7 500 €.
Ossi Leander har gjort en logo för Föreningen med några olika varianter. Den används
bland annat på webbplatsen www.iskmosunden.fi, som har upprättats av Bengt Leander
och Ola Österbacka via Wordpress.com. Domänen har registrerats via Anvia. En medlemsdatabas där det är möjligt att anmäla om medlemskap upprätthålls av F:ma OF system.
Utdelning av information till postlådor i nejden har i ett par repriser gjorts av Terese
Lindahl och Mikaela Rönn.
Arbestsgruppen för friluftsliv har främst arbetat med underhåll av skidspåret. IF Femman har överlåtit underhållsansvaret och sin gamla snöskoter till Föreningen. Ett par
talkokvällar har hållits för röjning och snöskottning. Även privata skotrar har använts
för underhållet. Kommunen ger ett bidrag för bränslekostnaderna. Olika ideer för
iståndsättning av vandringsleder m.m. har också ventilerats.

4 Ekonomi

I medlemsavgifter har inkommit 380 € och en gåva på 61,50 € har erhållits. I kostnader
för domännamn, webbplats och registrering av föreningen har erlagts 205,22 €.
Räkenskapsårets överskott är 236,37 €. Vid årsskiftet var banktillgohavande på Kvevlax
Sparbank 236,37 €.
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