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Tid: 25.04.2014 kl. 16.30-18.02 

Plats:  Alskathemmet, Korsholm 

Beslutande: Ola Österbacka Föreningen Iskmosunden rf (ordförande) 

Ralf Norrgård Iskmo skifteslag, ersättare för Henrik Backlund   

Nicklas Ingman Norra Jungsunds skifteslag 

Hans Hjerpe Korsholms kommun 

Peter Back Föreningen Iskmosunden rf 

Sakkunnig: Hans-Göran Lax NTM-centralens representant 

Övriga närvarande: Bengt Leander   sekreterare 

Olli-Matti Kärnä projektchef 

Frånvarande: Jan-Erik Back Föreningen Iskmosunden rf (kassör) 

Paragrafer:  43–56 

 

43 

MÖTET ÖPPNAS UPI-projektets ordförande Ola Österbacka hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

.   
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PROTOKOLLJUSTERING 

Beslut: Nicklas Ingman och Peter Back valdes till protokolljusterare. Detta 

protokoll justeras tisdagen 29.4.2015, kl. 17.20 vid Iskmo sportstuga . 

Det justerade protokollet sätts även upp på Iskmo skifteslags 

anslagstavla.  
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BESLUT OM STYRGRUPPSMÖTETS LAGLIGHET 

 Mötet har via e-post sammankallats 10.04.2014. 

Beslut: Godkändes 
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FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Beslut:  Fastställdes. Budgeten för 2014 behandlas under § 53.  
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REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETEN NOVEMBER 2013 – APRIL 2014  

Ordföranden och projektchefen rapporterade om verksamhet sedan senaste 

styrgruppsmöte. 

Utredning om tidigare mätningar  av  Iskmosundens vattennivåer och ny 

mätning från mars 2014. 

Information om tidigare mätningar har inte ännu utretts. Mätningarna 

som gjordes 10.3.2014 har gett följande värden: 

Referensnivå: Iskmo sund –  0 cm 

+16 cm Vekasund 

+22 cm Strömsund 
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+ 31 cm Skatasund 

Utredning om de egentliga tillrinningsdikena till sunden. 

Se bilaga: Redogörelse för verksamheten 2013-2014.pdf 

Provfiske  under våren – 24.4.2014 

Se bilaga: Redogörelse för verksamheten 2013-2014.pdf 

Mätning av pH-värden för dikena. 

Se bilaga: Redogörelse för verksamheten 2013-2014.pdf 

Mellanrapport 31.12.2013 delges. 

Mellanrapporten presenterades och finns på www. ura2007.fi 

 

Beslut: Godkändes.  Bilaga:  Redogörelse för verksamheten 2013-2014.pdf 

 

 

48 

PROJEKTETS BOKSLUT 2013 OCH PENNINGSITUATION 

Ordförande rapporterar om balans- och resultaträkning samt aktuell kontoställning. 

Utbetalningar i slutet av 2013 framgår av bokslutet. 

Utbetalningar 1.1-22.4.2014: 

- Essnature faktura 1736,00 € 

- löner med bikostnader 1135,08 € 

Saldo på KSb 22.4.2014: 295,36 € 

Av Föreningen Iskmosunden har 23.4 lånats 1400 € för  

- lön till Olli-Matti 24.4 knappt 1000 € 

- reservering för innehållning och bikostnader på ca 400 € i maj 

 

Beslut: Godkändes. 

49 

SLUTSEMINARIUM 

Slutseminarium hålls på Alskathemmet  27 augusti 2014.  

Styrgruppen torde även diskutera hur slutrapporten översätts till svenska och 

publiceras, eftersom det torde finnas ett betydande intresse bland allmänheten att få ta 

del av den. 

Beslut:   Slutseminaret ordnas onsdagen 27 augusti kl. 18-21 på Alskathemmet.  

Under seminariet presenterar projektchefen slutrapporten och även 

styrgruppsmedlemmarna och föreningen delger sin syn på slutresultatet. 
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Även övriga sakkunnigas utlåtande skulle vara önskvärda. Karl-Erik 

Storberg och Vincent Westberg kontaktas av styrgruppens ordförande. 

Slutrapporten bör, om budgeten tillåter, översättas till svenska eftersom 

originalversionen kommer att göras på finska. Resultattabellerna i 

rapporten behövs inte översättas. Under diskussionen framgick 

möjligheten att ansöka om ett extra understöd från Korsholms kommun 

för översättningsarbetet.  Föreningen Iskmosundens styrelse behandlar 

detta förslag under sitt följande styrelsemöte, tisdagen 29.4.2014. 

Rapporten behövs inte tryckas men ett sammandrag på några sidor bör 

finnas tillgängligt under slutseminariet. 
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SJÄLVBEDÖMNING AV PROJEKTVERKSAMHETEN 

Utifrån projektchefens rapport gjorde styrgruppen bedömning av hur målsättningen 

tillsvidare har uppnåtts. 

Beslut: Styrgruppen uttryckte tillfredsställelse med hur projektet har framskridit. 
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UTBETALNINGSANSÖKAN 

En andra utbetalningsansökan  föreslås lämnas in med redovisning för 11.11.2013 -

30.4.2014. 

Beslut: Godkändes. 

52 

ARBETSPLAN  

Projektchefen presenterade förslag till arbetsplan för våren och sommaren  2014. 

Bilaga: Olli-Matti Kärnä: UPI työsuunnitelma 2014 

Beslut: De föreslagna åtgärderna (provfiske med nät samt ytterligare 

sedimentanalyser) ansågs ha lägre vikt än tillräcklig tid för arbetet med 

slutrapporten. Eftersom budgeten begränsar arbetet prioriterar 

styrgruppen tid att grundligare arbeta med förslag till kommande 

åtgärder. 

 Beträffande fiskesituationen i Iskmosunden beslöts att projektchefen 

tillsammans med föreningens styrelsemedlemmar intervjuar utvalda 

personer i Iskmo-Jungsund för att få en tydligare bild av situationen. 
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ÄNDRING AV PROJEKTPLANEN  

  

Följande ändringar föreslås: 

1) Projekttiden förlängs till 30.9.2014. 

2) Budgeten utökas med 2 000 € så att totalsumman blir 29 000 €. På inkomstsidan 

ökas talkoinsatserna med 600 € och EU-bidraget ökar därmed med 1 400 €. 

Projektplanens huvudgrupp justeras enligt förslag som delges vid mötet. 
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 Beslut:  Projekttidsförlängningen godkändes enligt förslaget 

För att kunna slutföra rapporten beslöt styrgruppen att budgeten om 

möjligt höjs till 33 000 €.  NTM-centralen har tidigare meddelat att en 

höjning till 29 000 € kan godkännas, vilket är möjligt med utökade 

talkoinsatser. Om NTM-centralen godkänner en höjning utöver detta, 

måste ett tilläggsbidrag på 800 € erhållas från Korsholms kommun. 

Föreningens styrelse lämnar in en tilläggsansökan till kommunen och 

justerar budgeten i den mån godkännande fås så att slutsumman blir minst 

29 000 € och högst 33 000 €. 
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NÄSTA MÖTE 

Styrgruppen överväger om flera möten behövs än ett möte i slutet av projektperioden 

för utvärdering. Ungefärlig tidpunkt fastställs. 

Beslut: Följande möte hålls under andra halvan av september.  
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Föreningen Iskmosunden rf – beslut från årsmötet: styrelsen sammansättning, 

medlemsavgift, budget, verksamhetsplan etc. 

Iskmoleden – förundersökningsprojektets status. 

 Beslut: Antecknades för kännedom. 
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MÖTET AVSLUTAS 

 Mötet avslutades kl. 18.02. 

  

 

  

 Ola Österbacka   Bengt Leander 

 ordförande    sekreterare 

 

 

 Justerat och godkänt,  Iskmo 29.04.2014  

 

 

 Nicklas Ingman   Peter Back 


