
FMK Härnösand 

 

Protokoll från styrelsemöte 2014-02-12  kl 16.00 

Plats: Sambiblioteket 

Närvarande: Uno Gradin, Lennart Lahti, Mike Lodén, Kalle Bäclund och Pelle Österholm. 

 

 

1.Mötets öppnande 

Orförande öppnade mötet. 

2. Dagordning 

Av ordförande föreslagen dagordning godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och mötet beslutade att lägga det till handlingarna. 

4. Medlemsutveckling 

Lennart presenterade en lista med 58 medlemmar, vilket var/är samma antal som förra gången. Dock 

ansåg mötet att det är ett bra antal för en så relativt liten föreningen. 

5. Ekonomi  

Lennart redovisade det nuvarande ekonomiska läget, och det är att föreningen har totalt 72.884 kr 

(Kassa, bank och fonder). Föreningen gick 2013 med ett överskott på 30.943 kr, att jämföra med 

2012 då vi gick med ett underskott på 5.645 kr. Orsaken till detta är de pengar som kom i ”utdelning” 

från det numer nedlagda förbundet. 

Avslutningvis fick vi reda på att medlemsaktiviteterna under 2013 kostade totalt 7.482 kr.  

6. Årsmötet 

Efter lite resonemang så fastställde mötet att genomföra föreningens årsmöte den 18 mars, antingen 

på Marinmässen eller Sporthotellet. Ordförande tog på sig uppgiften att kolla möjligheterna, och då 

med Marinmässen som alternativ 1. 

Mötet beslutade att sekreteraren skriver kallelsen till årsmötet, och Lennart svarar för utskicket. 

Kallelsen skall gå ut senast 3 veckor i förväg, och då skall samtidigt inbetalningskort för 

medlemsavgiften bifogas. 

7. Medlemsavgift 

Mötet beslutade att bibehålla medlemsavgiften på 100 kr.   

 



8. Verksamhet 2014 

Vid mötet togs de tidigare förslagen på aktiviteter upp och det beslutades att besluta på årsmötet.  

De förslag som finns är: Barsta/Högbonden, Gudmunstjärn, Lögdö, Lörudden, Trysunda, 

Tulpanodlingen, S/S Östersund, Åland med Cinderella, Brobygget i Sundsvall, tur med M/S Medvind, 

Ådalen III, Fjäderegg och ev andra förslag. 

Förslagen skall bifogas till kallelsen till årsmötet, så att medlemmarna är insatt för att fatta beslut. 

8. Hemsidan 

Lennart jobbar vidare med hemsidan, som nu innehåller det mesta. Han påpekade att det bara är 

skoj om han får lite mer kort för att göra sidan än mer njutbar. Skicka på mailen till honom. 

9. Övriga frågor 

Valberedningen diskuterades och Lennart tog på sig att kolla upp med Lasse Sellgren. 

10. Nästa möte 

Blir årsmötet den 18 mars. 

11. Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

____________________________________________ 

Pelle Österholm / sekreterare  

 

 

   __________________________________________ 

   Uno Gradin / Ordförande tillika justerare 


