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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018
1 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMMAR
Föreningens årsmöte hölls i Iskmo daghem den 8 april 2018. 12 medlemmar deltog.
Föreningen hade vid årsskiftet 153 medlemmar. Medlemsavgiften var 15 € för enskilda
personer och 30 € för en familj bosatt på samma adress. Av medlemmarna har 33 st.
betalat familjeavgiften och 34 st. den enskilda avgiften. Totalt har 122 medlemmar erlagt medlemsavgiften.
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, Helena Puro, Peter Ljung, Bengt
Leander (sekreterare), Jukka Nyman, David Smedman(vice ordförande), och Ola Österbacka (kassör). Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året.
En arbetsgrupp för friluftsliv har fortsatt som tidigare med ansvar för skidspåret. Den
bestod av Peter Back, ordförande, Kjell-Ove Ahlskog, Jan-Erik Back, Leif-Åke Loo,
Markos Puro och David Smedman.
3 VERKSAMHET
3.1 Iskmosundens syresättning (ISSP-drift)
Syresättningen av Iskmo sund och Skatasund fortsatte under vintern 2017-2018. Pump 2
är ur funktion pga. av kabelbrott.
3.2 Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1
Vandringsleden har varit mycket populär även under 2018. Under de 10 första månaderna har 2610 personer antecknats i gästböckerna (jfr med totalt 1725 under hela 2017)
Under 2018 har föreningen underhållit även ledens spångar och grillplatser och röjt
vegetationen kring leden.
3.3 Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 2
Under 2018 har föreningen jobbat med att förverkliga rastplatsen på Kråknäsudden. En
ca 20 m bro har byggts över Skatasund och förenar udden med vandringsleden på
Jungsundsidan. Bron består av 2 st. pontonbryggor och en högre brodel som tillåter
passage för skidare och småbåt/kanot.
Uppe på udden har en rastplatsen förverkligats bestående av en 9 m2 paviljong med bord
och bänkar. Utanför finns en terrass med grillplats. På rastplatsen har även ett vedskjul
byggts.
Ett nytt parkeringsställe har röjts och belagt med grus vid Tristronskärsvägen 131.
Inom ramen för detta projekt att föreningen också jobbat med att rensa gäddnate i Skatasund och i Iskmo sund. Innovativa verktygslösningar togs fram under sommar och
med hjälp av roddbåtar kunde flera talkotillfällen ordnas där man med hjälp av sävjärn
rensade sunden.
Projektet fortgår till slutet av 2019 och har en totalbudget är 23 900 € och finansieras till
50 % med EU-stöd via Leader. Talkoinsatserna värderas till 11 280 € och i egna pengar
insätts 670 €.
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3.4 Skidspår

Under den snörika vintern 2018 användes skidspåret flitigt. Den utjämning som 2017
gjordes på 1,4 km från Iskmo daghem till Näsbacken motsvarade förväntningarna på
jämnare underlag. Under 2018 har föreningen fortsatt att jämna ut skidspåret med träflis.

3.5 Information

Föreningens webbplats www.iskmosunden.fi uppdateras kontinuerligt med information
om olika aktiviteter och om vandringsleden och skidspårets aktuella status. Informationsansvariga under 2018 har varit Ola Österbacka och Helena Puro. I början av året
byttes även webbplattformen till en modernare.
Vandringleden har filmats med drönare både vinter och -sommartid. Filmerna finns till
påseende på föreningens webbplats.
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.

4 Övrigt
Trail Run 2018– löpning på vandringsleden
Trail Run 2018 ordnades den 28.8.2018. Hela 46 deltagare ställde upp på ett lyckat evenemang. En del av de inlöpta deltagaravgifterna, 2€ per deltagare, sammanlagt 92 €,
betalade föreningen in till Österbottens Cancerförenings PET-insamling.

5 EKONOMI

Bokföringen sköts via Briox-bokföringssystem som en molntjänst. F:ma OF system
sköter bokföringen utan vederlag.
I medlemsavgifter inflöt 1 545 €. Understöd från Iskmo skifteslag uppgick till 700 €.
Korsholm kommun har gett verksamhetsbidrag på 885 €, främst för skötsel av skidspåret.
Året uppvisade ett överskott på 193,53 €.
Föreningen är beroende av medlemsinkomster och bidrag för de förpliktelser som projekten ger. Den ekonomiska situationen är god.
För alla talkoinsatser och övriga insatser uttalar styrelsen ett varmt tack.
Iskmo, den 17 januari 2019
STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN ISKMOSUNDEN RF

David Smedman

Bengt Leander

viceordförande

sekreterare

