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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 

1 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMMAR  

Föreningens årsmöte hölls i Iskmo daghem den 3 april 2014. 14 medlemmar deltog. 

Under år 2014 har styrelsen antagit 25 nya medlemmar. En medlem har avlidit. 
Föreningen hade vid årsskiftet 106 medlemmar. 87 medlemmar hade före årsskiftet er-
lagt medlemsavgiften 10 € för 2014. 

2 STYRELSEN OCH ARBETSGRUPPER 

 Styrelsen, som utsågs vid årsmötet, har bestått av Peter Back, ordförande, Thomas Autio 
(vice ordförande), Jan-Erik Back (kassör), Kjell-Owe Ahlskog, Bengt Leander, David 
Smedman och Ola Österbacka (sekreterare). Styrelsen sammanträdde 13 gånger under 
året och behandlade 89 ärenden. 

En arbetsgrupp för friluftsliv har fortsatt som tidigare med ansvar för skidspåret. Den 
bestod av Peter Back, ordförande, Kjell-Ove Ahlskog, Karl-Erik Enges, Ruben Lindahl, 
Terese Lindahl, Leif-Åke Loo, Mikaela Rönn och David Smedman.  

3 VERKSAMHET 

3.1 Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden (UPI) 

 ERUF-projektet UPI, som inleddes 17.5.2013, förlängdes med beslut av NTM-centralen 
och avslutades 30.9.2014. Budgeten utökades till 33 000 €, och hela beloppet kunde 
användas. Större delen av 2014 års kostnader användes för lön till projektchefen Olli-
Matti Kärnä. Han uppgjorde en diger slutrapport som översattes till svenska av Hans 
Hästbacka. Rapporten offentliggjordes på föreningens webbplats i pdf-format och dela-
des också ut vid slutseminariet, som hölls i Alskathemmet 27.8 med ett 50-tal närvaran-
de. Under mötet diskuterades olika åtgärdsförslag livligt. 

 
3.2 Förundersökning för Iskmoleden 

I december 2013 hade Aktion Österbotten godkänt vår ansökan om ett projekt för att 
planera en vandringsled. Det inleddes 1.1.2014 och efter godkänd ansökan om förläng-
ning avslutades det 31.12.2014. Den ursprungliga projektbudgeten hade slutsumman  
13 000 €, men av denna kunde endast ca hälften användas, 6 510,36 €. Projektledare var 
David Smedman, som bistods av Peter Back. Båda dessa tjänster var köptjänster. Dess-
utom anställdes Jonathan Back för några timmar för utmärkning av leden.  

En stor del av arbetet har åtgått till kontakt med markägarna för att uppgöra avtal. Detta 
har inte lyckats till alla delar. Den dragning som har påtänkts har därför inte kunnat för-
verkligas i sin helhet. Det förslag som slutrapporten presenterar innehåller olika alterna-
tiva rutter på totalt ca 11 km från sportplanen i Jungsund till Vekasund, på östra sidan av 
Strömssund, Iskmo sund och vidare till västra stranden av Hallonnäsfladan och slutligen 
till Björnhällfladan.  

3.3 Iskmosundens syresättningsprojekt (ISSP) 

UPI utmynnade i ett antal förslag till åtgärder. Eftersom vi fick möjlighet att utnyttja 
kvarvarande medel från EU:s avslutade budgetperiod kunde vi ansöka om ett nytt 
ERUF-projekt, ISSP, för att öka syresättningen i Iskmo sund och Skatasund. Tack vare 
beviljat stöd från Korsholms kommun kunde budgetsumman även för detta projekt bli 
33 000 €, exakt samma som UPI, men med något mera talkoinsatser. Projeketet inleddes 
4.12.2014 men det verkliga arbetet sker 2015.  

3.4 Skidspår Föreningen har ansvar för Iskmo skidspår. Kommunen erlägger stöd för spårdragningen, 
som har skötts med hjälp av en begagnad snöskoter. Skidspår kunde detta år endast upp-
rätthållas under några veckor på isen, eftersom det var för lite snö för spårdragning i 
skogen. 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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. 

Inför UPI:s slutseminarium gjorde Pohjalainen ett stort reportage med förstasidesbild. 
Även Vasabladet och Radio Österbotten hade inslag. 

En tryckt information delades ut efter årsmötet och en annan med inbjudan till slutsemi-
nariet delades ut till postlådorna i juli. Informationen finns också som webbinfo.  

3.6 Övrigt Med Korsholms kommun, nämnden för samhällsbyggande, och Österbottens vatten och 
miljö rf fördes under hösten förhandlingar om att inleda ytterligare ett ERUF-projekt för 
att planera och undersöka möjligheterna att etablera ett eget avloppsnät. Detta rann dock 
ut i sanden eftersom kommunen inte kunde göra det erforderliga beslutet. Detta projekt 
skulle ha haft Österbottens vatten och miljö som huvudman med Föreningen Iskmosun-
den som part. 

4 Ekonomi UPI avslutades 30.9 och budgeten, som efter ändring slutade på 33 000 €, kunde utnytt-
jas till fullo. Totalt erhölls under året via NTM-centralen 16 188,28 € vartill kom Kors-
holms kommuns tilläggsbidrag på 800 €. Ingen insats behövdes i reda pengar. I talkoin-
satser lade föreningen in 1 600 €. 

Förundersökning för Iskmoleden avslutades vid årsskiftet men utbetalning av offentliga 
medel kommer först 2015. Talkoinsatserna blev här 592,46 € och i reda pengar lägger 
föreningen in 1508,47 €. Det ansökta bidraget från Aktion Österbotten för Iskmoleden, 
som beräknas bli 4902,17 €, har bokförts som fordran. 

För att klara betalningarna av fakturor och löner i väntan på utbetalningar togs ett lån på 
17 500 € i Kvevlax Sparbank mot privat borgen. Lånetiden är ett år. 

I medlemsavgifter inflöt under året 980 €. Av Korsholms kommun erhölls ett tilläggs-
bidrag för UPI på 800 € och ett bidrag för ISSP på 8 500 € beviljades, men det senare 
utbetalas först 2015. Dessutom erhölls ett skötselbidrag för skidspår på 90 € och ett 
bidrag för materialanskaffning för Iskmoleden på 1 000 €. Från Iskmo skifteslag erhölls 
ett bidrag på 700 € och från Södra Jungsunds byalag 600 €. 

I likhet med 2013 har bokföringen och bokslutet delats på projektet UPI och förenin-
gens övriga verksamhet tillsammans med Iskmoleden. Totalt gav året ett underskott på  
1 745,79  €. 

Föreningen är beroende av medlemsinkomster och bidrag för de förpliktelser som pro-
jekten ger. Ekonomin kan betecknas som tillfredsställande. 

 
Iskmo, den 26 februari 2015 

STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN ISKMOSUNDEN RF 

Peter Back Ola Österbacka  
ordförande sekreterare


