Toimintakertomus  2012  (epävirallinen  käännös)
1  Yhdistyksen  tausta,  rekisteröin7  ja  jäsenet
Föreningen  Iskmosunden  peruste2in  25.9.2012  Iskmon  päiväkodissa  pidetyssä  kokouksessa.  Läsnä  oli  
yhdeksän  henkilöä  jotka  kirjasivat  itsensä  jäseniksi.
Elokuussa  2010  pidetyssä  BedotusBlaisuudessa  peruste2in  työryhmä  ja  elokuussa  2012  järjeste2in  uusi  
BedotusBlaisuus.    Tässä  kokouksessa  oli  mukana  Karperö-‐projekBn  projekBpäällikkö  Ann  Slangar  joka  
kertoi  omasta  projekBstaan.
Paten2-‐  ja  Rekisterihallitus  on  hyväksynyt  yhdistyksen  rekisteröinnin  10.12.2012.  Rekisterinumero  on  
209.112.
Yhdistyksen  hallitus  on  vuoden  2012  aikana  hyväksynyt  30  henkilö  jäseniksi.  Tämän  lisäksi  oli  8  henkilöä  
hakenut  jäsenyyNä  ennen  vuoden  vaihdeNa.

2  Hallitus  ja  työryhmät  
Hallitus,  joka  nimite2in  yhBön  perustamiskokouksessa,  on  koostunut  seuraavista  henkilöistä:
Peter  Back,  puheenjohtaja,  Thomas  AuBo  (hallituksen  nimeä  varapuheenjohtaja),  Jan-‐Erik  Back  
(taloudenhoitaja),  Bengt  Leander,  Terese  Lindahl,  Mikaela  Rönn  sekä  Ola  Österbacka  (sihteeri).
Hallitus  kokoontui  vuoden  aikana  neljä  kertaa  ja  käsiNeli  21  asiaa.
Virkistystoimintaa  varten  peruste2in  työryhmä  joka  puheenjohtaja  on  toiminut  Peter  Back  sekä  
jäseninä  Kjell-‐Ove  Ahlskog,  Karl-‐Erik  Enges,  Ruben  Lindahl,  Terese  Lindahl,  Mikaela  Rönn  ja  David  
Smedman.
3  Toiminta  
Hallituksen  tärkein  tehtävä  on  valmistella  rahoitushakemuksia  Iskmonjärvien  esitutkimusprojekBa  
varten.  
Hallitus  on  käynyt  keskusteluja  Mustasaaren  kunnan  ympäristösihteeri  Helena  Granlundin,  ELY-‐
keskuksen  ylitarkastaja  Karl-‐Erik  Storbergin  kanssa,  sekä  kontaktoinnut  useampia  muisa  henkilöitä  jotka  
ovat  antaneet  arvokasta  Betoa  eri  toimenpidevaihtoehdoista.  
Gunnar  Wendell  on  antanut  hallitukselle  kirjallisen  selvityksen  edellisistä  toimenpiteistä.
ELY-‐keskustelle  tehty  rahoituskysely  on  saanut  posiBivisen  vastaanoton,  muNa  odoNaa  kunnan  
rahoituspäätöstä.  
Kunnalle  on  läheNy  rahoitushakemus  30  %  osuudesta  25  000€  eli  7.500  €  

Ossi  Leander  on  suunnitellut  yhdistykselle  erilaisia  logoversioita.  Logo  on  käytössä  mm  yhdistyksen  
internetsivuilla  www.iskmosunden.ﬁ.    Bengt  Leander  ja  Ola  Österbacka    ovat  perustaneet    web-‐sivut    
Wordpress.com:n  palvelussa.    Web-‐domain  on  rekisteröity  Anvia  Oy:ssä.    F:ma  OF  System  ylläpitää  
jäsenBetokantaa,  jonka  avulla  voi  anoa  jäsenyyNä.
  Terese  Lindahl  ja    Mikaela  Rönn  ovat  vastanneet  BedoNeiden  jakusta  lähiseutujen  posBlaaBkkoihin.
Virkistystyöryhmä  on  pääsääntöisesB  hoitanut  hiihtoladun  ylläpitoa.  IF  Femman  on  luovuNanut  
yhdistykselle  hiihtoladun  ylläpitovastuun  sekä  heidän  vanhan  mooNorikelkkansa.  Hiihtoladun  ylläpitoa  
varten  on  muutamia  talkoo-‐iltoja  järjesteNy  joissa  myös  yksityisiä  mooNorikelkkoja  on  käyteNy.  Kunta  
on  antanut  polNoainekustannuksiin  tukea.  Erinäköisiä  vaihtoehtoja  kuten  esim.  vaellusrei2en  tekoa  on  
käsitelty.
4  Talous
  Jäsenmaksuna  on  saatu  380  €  sekä  lahjoituksena  61,50  €.    Yhdistyksen  rekisteröinBin  sekä  
internetsivujen  ja  domain-‐nimen  kustannukset  ovat  olleet  yhteensä  205,22  €€.
Tilivuoden  ylijäämä  on  236,37  €.  Koivulahden  säästöpankin  pankkisaamiset  olivat  vuodenvaihteessa  
236,37  €.  
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