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Verksamhetsberättelse för 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021
1 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMMAR
Föreningens årsmöte hölls i Iskmo daghem den 10 maj 2020 som ett videomöte pga. den
rådande pandemin. 10 medlemmar deltog.
Föreningen hade vid årsskiftet 173 medlemmar (43 familjer och 41 enskilda).
Medlemsavgiften var 10 € för enskilda personer och 20 € för en familj bosatt på samma
adress. Av medlemmarna har 33 st. betalat familjeavgiften och 24 st. den enskilda
avgiften.

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), Jukka
Nyman, Helena Puro, David Smedman (vice ordförande), och Ola Österbacka (kassör).
Styrelsen har sammanträtt 6 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 2020–2021. Pump 1
och 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 2021 både i Iskmo sund och Skatasund.
Under 2021 utfördes projektet: ” Restaurering av Iskmosundens sjöar, del 1: planering”
som erhöll stöd från NTM-centralen. I samband med detta projekt beställdes en
inventering av åkergroda i Iskmosunden av FM biolog Mattis Kanckos/Essnature.
Projektets kostnad: 1 574,80 €.
I september 2021 höll föreningen ett
informationstillfälle på ungdomsgården i
Jungsund där vi informerade allmänheten om
olika alternativ beträffande sunden.

Föreningen har efter många diskussioner och
fältbesök kommit fram till att muddring inte
förverkligas i detta skede. Största hinder för
muddring var deponeringsplatser. Det var svårt
att hitta lämpliga deponeringsplatser där
markägarna skulle ha gett sitt samtycke för
deponering.
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Föreningen har då tagit ett beslut att slåtta vattenväxtlighet maskinellt i Iskmo sund och
Skatasund under 2022–2024. Arbete utförs i augusti-september av en entreprenör så att
fåglarnas häckning inte störs. För detta projekt har föreningen ansökt om bidrag av
NTM-centralen, Korsholm kommun, Iskmo samfälligheter och av Norra Jungsunds
skifteslag.

3.3 Iskmo-Jungsund vandringsled
Vandringsleden har varit mycket populär även under 2021. Under år 2020 har 3202
personer antecknats i gästböckerna men under 2021 har antalet anteckningar sjunkit till
hälften vilket tolkas som avsaknad av intresse för gästböckerna och inte i minskat antal
besökare.
Under 2021 har föreningen byggt nya spångar på fuktiga ställen och underhållit
grillplasterna. Flera säckar ved fördes under vintern till rastplatserna vid Kråknäs och
Strömssund.
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3.4 Byautvecklingsprojektet 2021
Korsholm kommun informerade om anslag för byautveckling och föreningen ansökte om
understöd för att förverkliga tillträde till en toalett vid Jungsund sportplan. Understödet
beviljades och i slutet av 2021 monterades en extra dörr vid sportstugan som ger tillträde
till toaletten via ett smartlås. Toaletten öppnas för allmänheten i början av 2022.
Projektets förverkligande kostade 3452,44 € och understödet vi fick av kommunen var
2985,50 €.

3.5 Skidspår

Stormen i september 2020 fällde träd över skidspåret och belysningsstolpar och elkabeln
skadades. En lyktstolpe har förnyats och tillsammans med kommunen och deras
underleverantörer har kabeln reparerats på flera ställen, men fortfarande så finns något
fel kvar som inte har ännu fellokaliserats.

3.6 Information

Föreningens webbplats www.iskmosunden.fi uppdateras kontinuerligt med information
om olika aktiviteter och om vandringsleden och skidspårets aktuella status.
Informationsansvarig under 2021 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

På grund av den pandemin Covid-19 så ordnades inga evenemang under 2021

5 EKONOMI
Bokföringen sköts via Briox-bokföringssystem som en molntjänst. Kassören sköter
bokföringen och uppgör bokslutshandlingar samt gör projektredovisningar i samråd med
sekreteraren.
I medlemsavgifter inflöt 1 140 €. Understöd från Iskmo skifteslag uppgick till 800 €.
Korsholm kommun har gett verksamhetsbidrag på 1 432 €, för skötsel av skidspåret och
som allmänt verksamhetsbidrag.
Ett verksamhetsbidrag på 500 € har föreningen fått av Kvevlax Sparbank.
Den frivilliga vedavgiften som vandrarna kan betala via MobilePay har gett föreningen
380,12 €.
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Året uppvisade ett underskott på 1 713 € sedan 1 000 € 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 _________ 2022
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