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Verksamhetsberättelse för 2020  
  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020  
  

  

1 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMMAR    

Föreningens årsmöte hölls i Iskmo daghem den 2 april 2020 som ett videomöte pga. den 
rådande pandemin.  8 medlemmar deltog.  

Föreningen hade vid årsskiftet 151 medlemmar. Medlemsavgiften var 15 € för enskilda 
personer och 30 € för en familj bosatt på samma adress. Av medlemmarna har 28 st. 
betalat familjeavgiften och 29 st. den enskilda avgiften. Totalt har 103 medlemmar erlagt 
medlemsavgiften.   

   

2 STYRELSEN OCH ARBETSGRUPPER  

  Styrelsen har från årsmötet har bestått av Peter Back (av årsmötet vald ordförande),  
Thomas Autio, Jan-Erik Back, Jonathan Back, Bengt Leander (sekreterare), Peter Ljung, 
Jukka Nyman, Helena Puro, David Smedman (vice ordförande), och Ola Österbacka 
(kassör). Styrelsen har sammanträtt 4 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 2019–2020. Pump  
2 är igång sedan nov 2020 medan pump 3 har blivit reparerad men är ur bruk under 
vintern 2020–2021. 

 

3.2 Iskmo sund och Skatasund 

Rensning av gäddnate fortsatte under 2020 både i Iskmo sund och Skatasund. En 
begagnad roddbåt med motor inköptes för 1 300 € för att underlätta arbetet. 

I november 2020 lämnade föreningen i en ansökan till NTM-centralen för finansiellt stöd 
för ett planeringsprojekt om muddrande av delar av Iskmo sund och Skatasund. NTM-
centralens beslut väntas under våren 2021. 

  

  

3.3 Iskmo-Jungsund vandringsled  

  Vandringsleden har varit mycket populär även under 2020.  Under år 2020 har 3202 
personer antecknats i gästböckerna (jfr med 2949 år 2019, 2610 år 2018 och 1725 år 20. 
Det är trots allt endast en del av vandrarna som lämnar anteckning i gästbok. 
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Under 2020 har föreningen underhållit grillplatserna och byggt nya spångar och 
grillplatser. I februari och mars röjdes lite skog vid Skatasunds strand som sågades till 
grillved och under hösten förorsakade stormarna många vindfällen över leden som röjts 
och som kommer att bli grillved. 
Kanalen mellan Strömssund och Skatasund, Fiskvattören, förbättrades genom att stenar 
togs bort, och den är nu farbar med kanot och mindre roddbåt.  
 
Parkering P2 vid Tistronskärssvägen har förstorats för att undvika parkerings längs med 
vägen. 

  

 

3.4 Skidspår  Under vintern 2019–2020 kunde skidspåret knappast användas pga. snöbrist. Den 
kraftiga Aila-stormen i september 2020 fällde träd över skidspåret och även 
belysningsstolparna och -kabeln skadades.  
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3.5 Information Föreningens webbplats www.iskmosunden.fi uppdateras kontinuerligt med information 
om olika aktiviteter och om vandringsleden och skidspårets aktuella status. 
Informationsansvarig under 2020 har varit Helena Puro.  

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. 

4 Övrigt Föreningen har i samarbete med Korsholm kommun ordnat olika evenemang: 

Juni: Kajakorientering i Skatasund och Strömssund 

5 EKONOMI 

Augusti:  Skymningspaddling i Skatasund 
September:   Skymningsvandring på leden 

Trail Run 2020 ordnades under sista veckan i augusti som ett virtuellt lopp pga. corona-
epidemin. Loppet var gratis och 47 löpare ställde upp.  

Bokföringen sköts via Briox-bokföringssystem som en molntjänst. Kassören sköter 
bokföringen och uppgör bokslutshandlingar samt gör projektredovisningar i samråd med 
sekreteraren.  

I medlemsavgifter inflöt 1 275 €. Understöd från Iskmo skifteslag uppgick till 500 €.  
Korsholm kommun har gett verksamhetsbidrag på 595,50 €, främst för skötsel av 
skidspåret. Under året erhölls som slutbetalning för projektet Iskmo-Jungsund 
vandringsled del II: 478 € från Korsholms kommun och 1 911, 98 € som nationella/EU-
medel från via NTM-centralen (Leader).  

Året uppvisade ett underskott på 29,77 € sedan 2 800 € överförts från reserverade medel. 

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 4 mars 2021 

STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN ISKMOSUNDEN RF 

Peter Back Bengt Leander 

Ordförande  Sekreterare 


