
FMK Härnösand

Styrelsemöte 2018 06 18

Möteslokal och tid: Kl 1500 Sambiblioteket

Närvarande: Uno Gradin, Mona Rodling, Lennart Lahti, Sven-Erik Lodén. 
Adjungerad Gösta Rodling.

Ej närvarande: Pelle Österholm, Kalle Bäcklund.

Minnesanteckningar förda vid mötet

1.  Ordförande Uno Gradin öppnade mötet

2.  Dagordningen godkändes

3.  Val av justeringsman
     Lennart Lahti valdes att justera dagens anteckningar.
   
4.   Föregående protokoll.

Som var årsmötet 27 mars, i hjärtlungs lokal Stora Torget, 6 st var 
närvarande. Mona läste upp protokollet som godkändes och lades till 
handlingarna.

  5. Ekonomi
      Tillgångar 87.455 tusen kronor. Se bilaga 1,2,3



6.  Studiebesök: På Saltviksanstalten 22 feb, 21 deltagare och Bergeforsens 
kraftverk 5 maj,
 20 st. Bussresa till Porter Kaféet Tynderö 25 maj där reumatikerna var värdar 
så deltog 50 st. Se bliaga 4.
Planerade evenemang: Kryssning till Åland 5 Juni blev tyvärr inställd pga för få 
deltagare. Se bilaga 5.
Grillning vid Gula Villan, Gådeåparken 11/8 kl 13.00 I skrivande stund hade 
Mona bokat Gula villan 16 st deltog. Vädret var med oss även denna gång hade
Uno haft kontakt med ”överhuvudet där uppe” det tackade vi speciellt för vi 
som var med. Synd att inte fler hade anammat denna förträffliga tillställning 
där Lennart stod som ansvarig för matinköp etc som var mycket gott. Pga 
grillförbud så fick vi ändå grillat, som var färdig inköpt. Uno hade gjort en 
tipsrunda med kluriga frågor. Vinster delades ut alla var nöjda och glada.
Se bilaga 6.

Resa till Gudmundstjärn planerad: 26 augusti hoppas på bra uppslutning denna
gång. Alla föreningar är som vanligt inbjudna. Se bilaga 7.

Ytterligare evenemang: Uno kollar om vi får komma till Vattenverket.

7.  Hemsidan
Sköter Lennart till belåtenhet, bilder kommer från Uno om olika evenemang för 
att läggas in på hemsidan. Vi behåller 5 sidor, vid flera sidor högre kostnad.

8. Övriga frågor och information:
Vid skrivande stund har vi 25 st betalande medlemmar á 100 kr = 2.500 kronor. 
Vi försöker ”ragga” flera medlemmar eftersom vi har intressanta evenemang så
borde det locka. Många av evenemangen får vi tacka ordförande Uno för. 
Lennart föreslog att medlemmar skulle få en subventionerad resa med Ådalen 
III eller Ceres båten.

9. Nästa möte.
 Ordförande Uno kallar vid behov om det behövs något före evenemangen.



10. Mötets avslutning. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade 
mötet 16.00.
Vi övriga tackade för kaffestunden som vi började mötet med.

Uno Gradin Mona Rodling          Lennart Lahti

Ordförande              Sekreterare för mötet         Justeringsman


