
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

1 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMMAR 

Föreningens årsmöte hölls i Iskmo daghem den 22 april 2013 kl 18 i Iskmo daghem. 12 
medlemmar var närvarande. Sedvanliga årsmötesärenden behandlades. Medlemsavgif-
ten fastställdes till 10 €.

Under år 2013 har styrelsen antagit 52 nya medlemmar. Föreningen hade vid årsskiftet 
82 antagna medlemmar.

2 STYRELSEN OCH ARBETSGRUPPER

 Styrelsen, som utsågs vid årsmötet, har bestått av Peter Back, ordförande, Thomas Autio 
(vice ordförande), Jan-Erik Back (kassör), Bengt Leander, Terese Lindahl, Mikaela 
Rönn och Ola Österbacka (sekreterare) samt David Smedman som suppleant. Styrelsen 
sammanträdde 13 gånger under året och behandlade 85 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

3.1 Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden (UPI)

 Årets viktigaste verksamhet var planering och ansökan om EU-projektet UPI. Efter en 
grundlig planering och förhandlingar på NTM-centralen kunde Olli-Matti Kärnä från 
Uleåborg anställas som projektchef den 17 maj, då också ansökan insändes elektroniskt 
till NTM-centralen. Ansökan godkändes 30.5.2013 med en budget på 27 000 €. Av den-
na summa har Korsholms kommun utlovat 7 500 €, vår egen talkoandel är 600 € och 
den kombinerade statliga och EU-finansieringen är 18 900 €. 

Styrelsen har till styrgruppen utsett Peter Back, Jan-Erik Back och Ola Österbacka från 
föreningens sida. Korsholms kommun har utsett Hans Hjerpe, som dock inte har kunnat 
delta utan ersatts av Håkan Skata vid ett möte och Mona Martin vid ett annat. Iskmo 
skifteslag har utsett Henrik Backlund och Norra Jungsunds skifteslag Nicklas Ingman. 
NTM-centralen har utsett Hans-Göran Lax som sakkunnig och övervakare. 

Vid styrgruppens första sammanträde 9.7 utsågs Ola Österbacka till ordförande, Peter 
Back till vice ordförande och som sekreterare kallades Bengt Leander. Även projektche-
fen deltar i mötena. Styrgruppen gick igenom och godkände köptjänster, godkände någ-
ra smärre anskaffningar, godkände den första mellanrapporten och en plan för det fort-
satta arbetet. Vidare beslöt styrelsen att ett särskilt bankkonto ska upprättas för projektet 
och att en informationsskylt anskaffas.

Vid sitt andra möte den 31 oktober gick styrgruppen igenom projektchefens rapporter, 
så långt de hade inkommit, och konstaterade att planen i stort sett har hållit. Styrgruppen 
ansåg att projekttiden behöver förlängas med några månader, främst för att få tid att 
ordna ett slutseminarium på sensommaren 2014, och härvid kan också en justering av 
budgeten göras eftersom vi får ihop flera talkotimmar än beräknat. Några tilläggsutred-
ningar behöver också göras utöver den nuvarande planen, bl.a. ytterligare ett provfiske-
tillfälle under våren. Styrgruppen uttryckte tillfredsställelse med hur projektet har fram-
skridit. En första utbetalningsansökan inlämnades i början av november.

3.2 Förundersökning för Iskmoleden

Om början av året var en intensiv planeringstid för UPI så gav hösten knappt någon 
lättnad, för då gjordes en planering för ett nytt projekt: Förundersökning för Iskmole-
den. Detta har gjorts via Aktion Österbotten/Leader, med de sista möjligheterna att få 
pengar från den EU-projektperiod som avslutas 2013. En ansökan om 13 000 € inläm-
nades 31.10 och positivt beslut anlände i december. Av denna summa ska 2 800 € insät-
tas som egna medel och 1 100 € som talkoinsatser. Resten, 9 100 €, erläggs från offent-
liga medel där även kommunala pengar ingår. Planeringen gäller en vandringsled och 
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styrelsen räknar med att nästa höst lämna in ansökan om förverkligande av leden. Pro-
jekttiden är 1.1–30.11.2014.

3.3 Skidspår Föreningen har ansvar för Iskmo skidspår. Kommunen erlägger stöd för spårdragningen, 
som har skötts med hjälp av en begagnad snöskoter. För denna har bidrag getts av Isk-
mo skifteslag, Norra Jungsunds skifteslag och Södra Jungsunds skifteslag. Arbetsgrup-
pen som har tagit ansvar för skidspåret har gjort ett omfattande arbete.

Styrelsen har diskuterat hur de gamla elljusstolparna kunde tas bort från Björkholms-
back men inget konkret har ännu gjorts.

3.4 Höstfest Lördagen den 7 september hölls höstfest invid Iskmo daghem. För sång och musik sva-
rade Anna-Lena och André Back, och de ledde också allsång. Laxsoppa såldes och en 
stor mängd vinster hade donerats för ett lotteri. Den nya informationstavlan om UPI 
avtäcktes. Ett 50-tal personer deltog. 

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

Radio Vega Österbotten sände den 19 juni en intervju med Peter Back och Ola Öster-
backa om UPI. Ett inslag lades också ut som videofil. Den 15 augusti gjorde Vasabladet 
ett reportage med Olli-Matti Kärnä och Ola Österbacka, vilket också lades ut som video 
i Österbotten idag.

En tryckt information delades ut till postlådorna i juli om UPI. Informationen finns ock-
så som webbinfo.

En informationsskylt om UPI har satts upp vid infarten till Iskmo daghem. För skidspå-
ret anskaffades en andra skylt med stöd av sponsorer och fastsattes invid sportstugan. 

Olli-Matti Kärnä och Ola Österbacka gav information om UPI vid ett slutseminarium 
för Lumako-projektet i Silveria 22.10.2014.

4 Ekonomi Som bokförare anlitas Bokföringsbyrå J Örn. För UPI görs en skild bokföring och pro-
jektet har också eget bankkonto.

För UPI:s del utgjordes intäkterna av Korsholms kommuns bidrag på 7 500 € och den 
första utbetalningen på 6 911,72 € (27.12). De huvudsakliga kostnaderna var köpta 
tjänster 6 720,21 €, löner jämte bikostnader 3 861,08 € samt resor 492,89 €. Året visade 
ett överskott på 2 473,35 €. Vid årsskiftet noterades en skuld till Föreningen Iskmosun-
den på 608,48 € och skulder på skatter och arbetsgivaravgifter 84,61 €. 

I föreningens bokslut kan noteras 440 € i medlemsavgifter (de som betalade under 2012 
har inte behövt erlägga ny avgift), sponsorintäkter 700 € och inkomst från höstfesten 
567 €. Korsholms kommun har gett 660 € för underhåll av skidspåret och från fyra skif-
teslag resp. fiskelag har erhållits 2 100 € för anskaffning och underhåll av en snöskoter. 
Denna kostade 1 500 €, av vilket 375 € har avskrivits vid årsskiftet. En infoskylt om 
skidspåret kostade 279,16 € inklusive frakt.

Ett problem med EU-projekt är att utbetalningar görs först efter att verkliga kostnader 
har redovisats. Detta gjorde att föreningen måste låna pengar till projektet och vid års-
skiftet kvarstod 608,48 € som fordran på UPI. 

Räkenskapsårets överskott uppgick till 3 129,82 €.

Vasa, den 12 mars 2014

STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN ISKMOSUNDEN RF

Peter Back Ola Österbacka
ordförande sekreterare
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