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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016
1 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMMAR
Föreningens årsmöte hölls i Iskmo daghem den 17 mars 2016. 12 medlemmar deltog.
Under år 2016 har styrelsen antagit 9 nya medlemmar. Föreningen hade vid årsskiftet
166 medlemmar. Medlemsavgiften som var 15 € för enskilda personer och 30 € för en
familj bosatt på samma adress, är erlagt för 147 medlemmar.

2 STYRELSEN OCH ARBETSGRUPPER
Styrelsen har från årsmötet har bestått av Peter Back (av årsmötet vald ordförande),
Kjell-Owe Ahlskog, Thomas Autio Jan-Erik Back, Marlen Back, Cecilia Hildén, Bengt
Leander (sekreterare), Jukka Nyman, David Smedman(vice ordförande), och Ola Österbacka (kassör). Styrelsen har varit aktiv och sammanträdde 8 gånger under året.
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 Iskmosundens syresättning (ISSP-drift)
Syresättningen av Iskmo sund och Skatasund fortsatte under vintern 2016. Pumparna
stängdes av 12.4.2016 då isarna gick och kopplades på igen 1.11.2016. Pump 2 i Iskmo
sund har inte fungerat som planerat och trots ihärdig felundersökning är problemet inte
löst och pumpen är ur funktion.
Vakbegränsarna som föreningen själv byggde 2015, uppfyllde inte sin funktion och styrelsen beslöt att anskaffa nya vakbegränsarpontoner för pump 2 och 3. Dessa installerades under hösten 2016.
NTM-centralen har beviljat understöd för ”Skötsel av Iskmo sunds restaurerade sjöar”
på 1900 € för perioden 2016-2017. Denna summa utgör 50 % av kostnaderna med den
resterade delen är föreningens självfinansieringsandel som även kan bestå av talkoarbete.
Syremätningar utför kontinuerligt och utvisar klart högre syrenivåer i vattnet i närheten
av pumparna.

3.2 Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1
Under vårvintern 2016 kördes materialet för vindskydd, stockbord och spångmaterial ut
till respektive ställen och ett röjningstalko ordnades vid Björnhällorna under påsken
2016.
Ett tjugotal företag, har ställt upp som sponsorer för vandringsleden och sålunda möjliggjort anskaffningarna till grillplatserna och skyltningen längs med leden.
Efter flera hundra talkotimmar var vandringsleden färdig för den officiella invigningen.
Detta skedde en regnig eftermiddag, 16.6.2016, men trots vädret hade ett 50-tal personer och pressen kommit till Jungsund bollplan. Ordförande Peter Back höll välkomsttalet och berätta om vandringsledens bakgrund varefter kommundirektören i Korsholm,
Rurik Ahlberg höll invigningstalet och öppnade leden genom att klippa bandet.
Den lokala pressen skrev om vandringsleden och vi fick mycket publicitet. Under 2016
hade ca 1350 personer skrivit sitt namn i häftena som finns utplacerade vid leden.

Förberedelserna för ett andra skede av vandringsleden inleddes hösten 2016 men ingen
projektansökan lämnades in.
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3.3 Skidspår

Föreningen har under hösten 2016 förbättrat det 1,4 km långa del av skidspåret genom
att jämna ut terrängen med sand och flis. Det möjliggjordes tack vare Aktion Österbottens Friskinwest temaprojekt som preliminärt godkände vår ansökan om understöd för
skidspårsförbättringen.

.

Korsholm kommun skänkte virke som röjts som föreningen lät flisas. En del av fliset
har lagts ut på den utjämnade terrängen.

3.4 Information

Föreningens webbplats www.iskmosunden.fi uppdateras kontinuerligt med information
om UPI och Iskmoleden samt om skidspårets aktuella status. Informationsansvariga
under 2016 har varit Ola Österbacka och Marlen Back.
På Facebook finns en sida med information om föreningen och en grupp där aktuell information om vandringsleden och skidspåret läggs in, och där medlemmarna också kan
lägga in egna bilder m.m.
Information om vandringsleden har spridits via artiklar i den lokala pressen (Vasabladet, Pohjalainen, Mustasaari-Korsholm tidningen, ByaNytt . Vandringsledens beskrivning och projektets slutrapport finns på föreningens webplats..

3.5 Övrigt

Föreningen ordförande, Peter Back, är medlem i en arbetsgrupp där de tre lokala skifteslagen planerar ett projekt för vattenreglering och rensning av Pansarholms sund.

4 EKONOMI

Bokföringen sköts via Webbhuset som en molntjänst. F:ma OF system har haft ansvaret
för bokföringen utan vederlag.
Under året slutfördes projektet Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1. Via Aktion Österbotten erhöll vi i EU-projektunderstöd 6 240 € och från Korsholms kommun 1 560 €
för hela projekttiden 2015–2016. Årets kostnader uppgick till 5 616,82 €. Totalt satte vi
själva in 510 € i pengar och dessutom en kalkylerad talkoinsats värd över 11 000 €, av
vilken endast en del behövde räknas till godo.
I medlemsavgifter inflöt under året 1 815 €. Av Korsholms kommun erhölls ett skötselbidrag för skidspåret på 690 € och ett driftsbidrag på 850 € för syrepumparna. Från
Iskmo skifteslag erhölls ett bidrag på 700 € och från Södra Jungsunds samfällighet 500
€. Ett beviljat bidrag från Norra Jungsunds skifteslag blev inte utbetalt under 2016.
För vandringsleden erhölls utanför projektet 5 600 € i privata sponsorbidrag. Av dessa
medel, som till stor del ska användas för skede 2, har 3 800 € reserverats för 2017. Året
uppvisade ett överskott på 135,87 €. Den ekonomiska situationen är god.
För sponsorernas ovärderliga stöd, liksom för alla talkoinsatser och övriga insatser, uttalar styrelsen ett varmt tack.

Iskmo, den 23 mars 2017
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