Föreningen Iskmosunden rf

PROTOKOLL

Styrelsen

1.1.2015

1/2015

1! (!3)

____________________________________________________________________________________________________

Tid:

kl 18.00–20.22

Plats:

Projektkansliet

Närvarande:

Peter Back
Kjell-Owe Ahlskog
Thomas Autio
Jan-Erik Back
Bengt Leander
David Smedman
Ola Österbacka

Paragrafer

ordförande

(§ 1–4)
sekreterare

1–7

1
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och konstaterade styrelsen vara beslutför.
2
PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nr 13/27.11.2014 föreligger för justering.
Beslut:
3
ISKMOLEDEN

Godkändes.

Förundersökningsprojektet för Iskmoleden avslutades 31.12.2014. Den totala kostnaden blev
6 510,36 €, vilket är klart under budgeten på 13 000 €. Fördelningen av kostnaderna är:
•
•

Leader står för 70 %
Egen finansiering
• naturaprestationer (max 75 %)
• egna medel

4 557,25 €
1 953,11 €
910 €
1 043,11 €

I projektansökan var talkoandelen mindre, men den totala summan för talkoinsatser var under budgeten, som var 1 000 €.
I planeringen av leden återstår ännu besluten från samfälligheterna och från Tistronskärsvägens väglag. Britt-Louise Granö har lovat att skriva om historia kring leden under vintern
2015. ”Byakistan” med historiskt material kan användas. Den ska efter arbetet överlämnas
till landsarkivet. Markägaravtalet med Leif-Erik Örn saknas ännu trots flera påminnelser.
Det som ännu återstår för att avsluta Leader-projektet är att fylla i utbetalningsansökan, redovisa för talkotimmar, bokföring och skriva en slutrapport till Leader enligt instruktionerna
i projektbeslutet.
Beslut:

David och Peter kompletterar förundersökningsrapporten vartefter de saknade
uppgifterna blir tillgängliga. David fyller i utbetalningsansökan, skriver slutrapporten och sammanställer talkotimmarna, som undertecknas av respektiva utförare när
sammanställningen är klar.
Jan-Erik kontaktar Johnny Örn angående bokföringen för 2014.
Styrelsen uttalade ett varmt tack till David och Peter för väl utfört arbete.

4
ISKMOSUNDENS SYRESÄTTNINGSPROJEKT ISSP
Projektchef Bengt Leander har gjort en beredning som föreläggs som bilaga. Tilläggstryck
för projektskylten har beställts hos DP Tarra och torde levereras inom kort.
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1. Medlemmar i styrgruppen. Styrgruppen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och
sekreterare.
2.

Godkännande av detaljerad projektplan med tidtabell, budget och ansvarspersoner.

3. Anbudsbegäran med detaljspecifikation. Även anbud för bokföringen borde inhämtas.
Beslut:

I styrgruppen ingår från föreningen Bengt Leander (fungerar som sekreterare i
egenskap av projektchef), Peter Back och Thomas Autio. Henrik Backlund representerar Iskmo delägarlag och Nicklas Ingman Norra Jungsunds skifteslag. NTMcentralen har utnämnt Hans-Göran Lax till sakkunnig och övervakare. Korsholms
kommuns representant har ännu inte meddelats. Styrgruppen bör komma samman
för konstituering och delgivning av projektplanerna så snart kommunen utsett sin
representant.
Projektplan med tidtabell, budget och ansvarspersoner godkändes enligt förslaget.
Ola sänder faktura till Korsholms kommun för utbetalning av det kommunala bidraget.
Bengt och Thomas rådfrågar sakkunniga om vilken typ av apparatur som är
lämplig och Vasa elektriska om arrangemang för elektricitet. Styrelsen gav de båda
fullmakt att utforma anbudsbegäran. Om möjligt ombeds entreprenörerna fakturera
i två rater, av vilka den andra senareläggs för att vi ska hinna få utbetalning för den
första. För bokföringen undersöker Ola möjlighet att använda Webbhusets tjänster.
Vi utreder om vi kan hitta en person inom föreningen som kan åta sig att sköta bokföringen.

5
PLAN FÖR SAMMANTRÄDEN OCH FÖRENINGENS ÅRSMÖTE
Beslut:

Årsmötet hålls torsdagen den 12 mars kl 18.00. Nästa styrelsesammanträde hålls
efter behov.

6
AKTIVITETER FÖR PENNINGINSAMLING
Ärendet bordlades vid förra sammanträdet. Likviditetsläget kan beskrivas enligt följande:
•
•
•
•
•

bankkonton, Kvevlax Sparbank
lån som förfaller i maj
räntekostnad
att ansöka hos Leader
till förfogande ca

15 847
–17 500
–300
4 557
2 600

Kostnaderna för ISSP kommer att utfalla redan under våren vilket gör det nödvändigt att förlänga banklånet och utöka det för några månader.
Information till medlemmarna borde sändas ut tillsammans med kallelse till årsmöte och
med enskild betalningspåminnelse till dem som inte betalt avgiften för 2014. Även övrig
information diskuteras.
Beslut:

Hos Iskmo delägarlag ansöks om 2 700 € för driften av ISSP under nästa vinter
samt del av den egna finansieringen av det kommande EU-projektet för Iskmoleden.
Hos Södra Jungsunds byalag ansöks om 1 500 € för samma ändamål.
Hos Norra Jungsunds skifteslag ansöks om 1 200 € för den egna finansieringen av
materialprojektet för Iskmoleden enligt kommunens krav.
Hos Iskmo-Jungsund bollklubb ansöks om 750 € som ett allmänt verksamhetsbidrag för Iskmoleden.
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7
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Utbetalning av den sista raten för UPI gjordes 18.12.2014. Summan 12.380,48 € är exakt den
som vi anhöll om och projektet kunde alltså använda hela budgeten.
Saldo på föreningens bankkonto 31.12.2014 var 15 844,33 €. På projektkontot, som nollats
med överföringar, har 31.12 inkommit ränta. Efter avdrag av 30 % källskatt visades saldot
3,25 €.

Peter Back
ordförande

Ola Österbacka
sekreterare

