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Tid:

kl. 17.30 – 19.05

Plats:

Projektkansliet

Närvarande:

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

Paragrafer

11- 20

ordförande

11
MÖTET ÖPPNAS
Ordförande Peter Back öppnade mötet och konstaterade beslutsförhet.
12
PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nr 1/25.1.2016 föreligger för justering.
Beslut:

Godkändes.

13
”ATT-GÖRA” – LISTAN
Beslut:

Listan uppdaterades.

14
SYREPUMPARNA
Pump 2, slutade att fungera i början av januari p.g.a. ett rep som trasslat sig runt propellern.
David har skött om att pumpen avisats och har kommit övers med elektrikern om reparation
av den söndriga kabeln. Beslut bör fattas om nödvändiga åtgärder.
Syremätningar utförda och rapport finns på t.ex. hemsidan och i dropbox. NTM-centralen
har godkänt vår ansökan om bidrag på 1900 € för 50% av el-driften.
Beslut:

Då elektrikern har reparerat kabeln, tar Thomas ansvaret för att pumpen tas i bruk.

15
ISKMO-JUNGSUND VANDRINGSLED
1) David rapporterar om läget med vindskydd, stockbord, spångmaterial och utkörningstalko.
Utkörningen av stockar för vindskydd mm skedde lördagen 20.2. Kvarstår talkojobb
med bl.a.: Grunden för vindskyddet, röjning runt Björnhällorna, insamling av ved vi
Skatasundsvägen.
2) Sponsorbreven och – avtal. Rapport om läget av alla.
Positiva svar från Grävarin (guld) Alcea (silver) Waterix (silver), Marander (silver).
Byggmax meddelade att de inte har någon lokal sponsorbudget.
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Förslag: David kallar till IJV-talko vid behov. Svar för sponsorerna behövs så fort som
möjligt, om möjligt inom februari.
Peter kontaktar kommunen för att diskutera tillstånd och placering av sponsorskylten.
Beslut:

Godkändes.

16
BUDGETUPPFÖLJNING OCH EKONOMI
Följande händelser finns på föreningens konto sedan förra sammanträdet 25.1.2016:

Ola presenterade kontotransaktioner och kontoställning 19.2.2016 och en likviditetsbudget för 2016
Olja för snöskoter, 17,90 €
Byggmax, 58,58 €
Stark, plankor för spångar, 752,69 €
Jan-Erik Back för el 1.5–31.12.2015, 125,04 €
Frimärken, 20,00 €
Saldo 19.2.2016: 1 328,76 €
Beslut:

Antecknades

17
ANSÖKNINGAR OM UNDERSTÖD
Föreningen har ansökt om understöd för sin verksamhet av de lokala skifteslagen, Iskmo
samfälligheter, Norr Jungsund samfälligheter och Södra Jungsund skifteslag, och föreslagit
samarbete för att förbättra vattenkvaliteten i sunden.
Kommunen meddelade att understöd för olika ändamål finns att söka. För föreningens del
gäller de främst understöd för skötsel skidspåret och verksamhetsunderstöd som beviljas av
utvecklingssektionen.
Förslag:

Peter ansvarar för ansökningen av stöd för skidspåret. ( senast 25.4.2016) och Ola
och Bengt för en ansökning om stöd för en broschyr om vandringsleden + kartblock (senast 15.3.2016).
Bengt & Ola gör en ansökning till kommunen om ett trafikmärke ”vandringsled +
P” kan sättas upp på bägge sidorna om sportplanen

Beslut:

Godkändes

18
ÅRSMÖTET 2016
Inför årsmötet (17.3.2016 kl. 18) bör följande dokument färdigställas
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Beslut:

Verksamhetsplan 2016 – förslag presenteras
Medlemsavgifter 2016 - förslag
Budget 2016 – förslag presenteras
Bokslut 2015 – klart och godkänt
Verksamhetsberättelse 2015 – ny version, klar för godkännande
Verksamhetsgranskarens utlåtande
Föredragning
Kallelse (e-post, brev)
Förslagen på verksamhetsplan och budget godkändes som styrelsens förslag till
årsmötet. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för en enskild medlem bibehålls
på 15 €/år och att avgiften för ett familjemedlemskap föreslås bli 30 €/år.
Bengt och Ola ansvarar för årsmötets kallelser och nödvändig dokumentation.

20
NÄSTA MÖTE
Ordföranden kallar till möte vid behov.

