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Tid:

kl. 18.05 – 19.50

Plats:

Projektkansliet

Närvarande:

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

Paragrafer

ordförande

via Skype

1-10

1
MÖTET ÖPPNAS
Ordförande Peter Back öppnade mötet och konstaterade beslutsförhet.
2
PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nr 12/29.12.2015 föreligger för justering.
Beslut:

Godkändes

3
”ATT-GÖRA” – LISTAN
Beslut:

Listan uppdaterades

4
SYREPUMPARNA
Varning för svag is – skyltarna” uppsatta både vid Iskmo sund och Skatasund.
Pump 2, slutade att fungera i början av januari p.g.a. ett rep som trasslat sig runt propellern.
Pumpen ligger nu på isen i väntan på att skador undersöks och att en ny vak sågas upp så att
pumpen igen kan tas i bruk.
Beslut bör fattas om nödvändiga åtgärder.
Ingen ny information om understöd för el-driften.
Beslut:

Pumpen lösgörs och transporteras till ett varmt utrymme. Elektriker Patrik Örn
kontaktas för reparation av kabeln. Ansvarig: David

5
ISKMO-JUNGSUND VANDRINGSLED
1) David rapporterar: 200 m spångmaterial finns hos honom. Vindskydd och stockbord är
beställda, preliminär lev. tid i början av feb. Utkörning av materialet bör diskuteras
2) Sponsorbrev och – skylt samt företeckning över potentiella sponsorer
Beslut:

David sammankallar till utkörningstalko då materialet har levererats. Plintar skaffas för vindskyddets grund.
Bengt korrigerar sponsorbrevet och uppdaterar potentiella sponsorlistan.
Breven skickas ut i början av februari.
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6

AVLOPPSFRÅGAN
Peter har kontaktat kommunen (Allan Heir) som vill vänta med att delta i något informationstillfälle förrän klarnar med lagstiftningen.
Förslag: Inget informationstillfälle ordnas i februari utan vi avvaktar tills vi får kommunen
med.
Beslut: Frågan parkeras tills mera information finns tillgänglig.
7
BUDGETUPPFÖLJNING OCH EKONOMI
Presentation av bokslut 2015
Följande händelser finns på föreningens konto sedan förra sammanträdet 29.12.2015:
1 medlemsavgift (Kim Syrjälä) inbetalad
Saldo 23.1.2016: 2 305,51€
Beslut:

Antecknades.

8
ANSÖKNINGAR OM UNDERSTÖD
Föreningen ansöker om understöd för sin verksamhet av de lokala skifteslagen.
Beslut:

Ola förbereder en anhållan till skifteslagen om samarbete för att följa upp de föreslagna åtgärderna i UPI-rapporten.

9
ÅRSMÖTET 2016
Årsmötet hålls torsdagen 17.3.2016 kl. 18
Inför årsmötet bör följande förberedas
- Verksamhetsberättelse 2015 – presenteras under mötet
- Verksamhetsgranskarens utlåtande
- Verksamhetsplan 2016 – bör diskuteras
- Budget 2016
Beslut:

Verksamhetsberättelsen godkändes. Verksamhetsplanen och budgeten för 2016
diskuteras på följande styrelsemöte.

10
NÄSTA MÖTE
Ordförande sammankallar till nästa möte.

Peter Back
Ordförande

Bengt Leander
Sekreterare

