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Tid:

kl. 17.30 – 20.00

Plats:

Projektkansliet

Närvarande:

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

Paragrafer

ordförande

deltog fr.o.m. § 105

101-111

101
MÖTET ÖPPNAS
Ordförande Peter Back öppnade mötet och konstaterade beslutsförhet.
102
PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nr 11/11.11.2015 föreligger för justering.
Beslut:

Godkändes

103
”ATT-GÖRA” – LISTAN
Beslut:

Listan uppdaterades

104
SYREPUMPARNA
Syrepumparna har kopplas på och av under november – december månaderna beroende på
isläget.
En ansökan om el-driftsbidrag har inlämnats till NTM-central där den har blivit behandlad,
men miljöministeriet har inte ännu delat ut ny anslag så NTM-central kan inte ännu dela ut
några pengar.
Ansökningarna som gjorts för el-driftsunderstöd:
1) Iskmo Samfälligheter
2) Norra Jungsunds skifteslag
3) Södra Jungsunds skifteslag
4) NTM-centralen
Nicklas Ingman från Norra Jungsund meddelat att beslutet tas vid årsmötet under våren
2016, men att föreningen torde erhålla 500 € som understöd.
Beslut:

Varning för svag is – skyltarna bör sättas upp så fort som möjligt. Bengt kontaktar
Thomas för att kolla om och hur snöskoterklubben deltar i arbetet eller kostnader.
I övriga fall inköps 6 st. 2x2stolpar. Bengt och Peter sköter om varningsskyltarna i
Iskmo sund och Jan-Erik tar hand om Skatasund.
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105
ISKMO-JUNGSUND VANDRINGSLED
Ett villkorligt projektbeslut har erhållits från NTM-centralen. Vissa förändringar i projektansökan har gjorts.
1) Följande förändringar har gjorts i projektansökan:
- startdatum: 10.7.2015
- vindskyddet ska räknas som byggande (inte som byggnad)
- talkotimmarnas beräkningsgrund
Projektets totalbudget förblir oförändrad.
2) Offerter på vindskydd, bord+bänkar,
Tapanin
Hirsituote

Kvalitimber

Vörå Norrtimber

Vindskydd

3906 €

2604 €

2300 €

Stockbord

850 €

600 €

420 €
30 € montering
40 € färg

Moms 24% ingår i priserna
3) Sponsorer för vandringsleden.
Ett förslag på guld-silver-brons-sponsorer presenterades.
Förslag: 1) Föreningen köper 1 st. vindskydd och 2 st. stockbord+bänkar från Vörå
Norrtimber. Stockbordet beställs utan montering och utan färg.
2) Föreningen köper material för ca 200 m nya spångar till vandringsleden.
Beslut:

De föreslagna inköpen godkändes. Förändringarna i projektansökan godkändes.
Bengt förbereder ett ”sponsorbrev” till lokala företagare om understöd för vandringsleden. Guldklass A4-plakett: 400 €, silverklass: A5-plakett: 200 €, bronsklass
(privatpersoner) A8-plakett: 20 €. Initial sponsorperiod: maj 2016 – dec 2018. Efter detta förlängs sponsoravtalen 2 år i taget.

106

AVLOPPSFRÅGAN
Föreningen lämnar inte någon ansökan till samhällsbyggnadsnämnden i år. Vår uppgift blir att försöka väcka intresse och motivera byarnas befolkning att aktivt delta i
förfrågan och inse vikten av att avloppsfrågan blir löst. Eeva-Kaarina Aaltonen Österbottens Vatten och Miljö) föreslår att vi skulle försöka få ett brett möte till stånd
på vintern-vårkanten och kanske också sända ut information.
Förslag:

Mötet hålls torsdagen 4 februari i Jungsunds ungdomslokal

Beslut:

Peter kontaktar Allan Heir på kommunen och informerar om informationstillfället
och inbjuder honom att delta. Österbottens Vatten och Miljö ska stå som arrangör
och föreningen hjälper till med inbjudan till allmänheten i Iskmo & Jungsund.
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107
BUDGETUPPFÖLJNING OCH EKONOMI
Följande händelser finns på föreningens konto sedan förra sammanträdet 11.11.2015:
DP-tarra: 250 €, pilskyltar m.m.
DP-tarra: 244,28€ för infotavlorna.
Postlåda, 17,90€
Peters inköp i K-rauta och Minimani för leden: 41,30€
Peters inköp för grötesten: 27,24€
Byggmax, trävaror för leden: 97,17€
Saldo 28.11.2015: 2 286,57 €
Beslut:

Antecknades.
Beträffande föreningens årsredovisning så beslöts att en reservering för föreningens projektfinansieringsandelar görs i en projektfond i balansräkningen.

108
STADGEFÖRÄNDRINGAR

Förslag till förändringar i föreningens stadgar
Nuvarande paragraf 3:
3. Medlemmarna
Medlemmar i föreningen kan vara personer som är fast bosatta eller fritidsboende i
Iskmo och Jungsund byar, eller andra personer som önskar stöda föreningens verksamhet.
Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.
Förlag till ändring:
3. Medlemmarna
Medlem i föreningen kan vara fysiska personer eller familjer, som är bosatta eller
fritidsboende i Iskmo och Jungsunds byar, eller andra personer som önskar stöda föreningens verksamhet och som förbinder sig att följa dessa stadgar samt erlägger
medlemsavgift.
Medlemskap kan erhållas antingen som enskild medlem eller familjemedlem. Som
familj räknas personer skrivna på samma adress. Familjens medlemmar noteras i
medlemsregistret.
Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag kallas en person som på ett förtjänstfullt
sätt verkat för föreningens bästa. Hedersmedlemmar har samma rättigheter som ordinarie medlemmar.
Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

Nuvarande paragraf 6:
6. Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 4–6
andra ordinariemedlemmar som alla utses vid årsmötet.
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....
Förlag till ändring:

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 4–9
andra ordinariemedlemmar som alla utses vid årsmötet.
.....
Nuvarande paragraf 9:

9. Föreningens möten
….
Vid föreningens möten har varje medlem en röst.
Förlag till ändring:
....

Vid föreningens möten har varje enskild medlem en röst. För familjemedlemmar gäller att alla som fyllt 15 år har en röst.
Beslut: Förslagen godkändes och framläggs för beslut på föreningens årsmöte våren 2016.

109
ÅRSMÖTE 2016
Beslut:

Årsmötet hålls torsdagen den 17.3.2016 klockan 18 vid Iskmovägen 24.

110
ÖVRIGA ÄRENDEN
Styrelsen ordnade ett julgröts-tillfälle den 6.12. för styrelsens medlemmar med familjer och
personer som deltagit i olika talkouppdrag under 2015. Ca 20 personer avnjöt julgröt, smörgåsar, julbak och kaffe. Tack till Peter och Marlen som fixade detta.

111
NÄSTA MÖTE
Nästa möte hålls tisdagen den 26.1.2016 kl. 18

Peter Back
Ordförande

Bengt Leander
Sekreterare

