FMK Härnösand
Styrelsemöte 2017 01 10
Möteslokal och tid: Kl 1500 Sambiblioteket
Närvarande: Uno Gradin, Mona Boman, Lennart Lahti, Sven-Erik Lodén, Kalle
Bäcklund.
Ej närvarande: Pelle Österholm
Minnesanteckningar förda vid mötet
1. Ordförande Uno Gradin öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes
3. Val av justeringsman
Kalle Bäcklund valdes att justera dagens anteckningar.
4. Vad som sker under 2017.
Mötet beslutade att: Samkörning sker med reumatiker föreningen som står
som huvudarrangör med resa till Hälsingland juni (ej fastsällt datum ännu).
Högbonden i augusti (Uno kollar). Grillning i september i Rö (Lennart kollar).
5. Föregående protokoll.
Uno läste upp och protokollet lades till handlingarna.
6. Din säkerhet tillsammans med Försvarsutbildarna.
Tid och plats: 21 januari kl 09.00-17.00 lunch ingår på Östra kasernen KA 5.

Hasse Wiklander och Lennart L har skickat e-post till föreningarna.
7. Årsmötet.
Sker den 21 mars kl 18.00 på Hjärtlungs lokal Stora Torget. Kostnad för lokal
hyra 300 kronor.
Lennart skickar ut inbjudan, gör dagordning. Uno skriver
verksamhetsberättelse.
Valberedningens arbete: Mona frågar vid mötet om Uno och Kalle kan väljas
om, båda svarade ja. Mona fortsätter fråga Pelle Ö samt revisorerna Monica
Bystedt, Hasse Löfgren och revisorsuppleant Lars Osterman om de står till
förfogande för omval. Svaren meddelas i tid inför årsmötet.
8. Hemsidan.
Lennart fortsätter med denna uppgift. Men frågar efter flera uppslag till
hemsidan, skickar ut inbetalningskort för 2017 med oförändrad
medlemsavgift.
9. Ekonomi och medlemsutveckling.
Ca 16.500 finns tillsammans på kontona. 33 st betalde medlemsavgift förra
året, hoppas på samma antal, gärna flera under 2017. En fråga som
diskuterades var om att slopa plusgirot som kostar pengar att ha.
Allternativet blir då Bankgiro. Lennart kollar upp detta.
10. Övriga frågor.
Inga.
11. Nästa möte.
Årsmötet. Uno kallar om det behövs något före årsmötet.
12. Ordförande avslutade mötet kl 15.35 och vi tackade för kaffet.

Uno Gradin

Mona Boman

Kalle Bäcklund

Uno Gradin

Mona Boman

Kalle Bäcklund

Ordförande

Sekreterare för mötet

Justeringsman

