
FMK Härnösand

Protokoll från styrelsemöte 2013 07 15 kl 16.00
Plats: Sambiblioteket
Närvarande: Uno Gradin, Lennart Lahti, Mike Lodén och Pelle Österholm.

1.Mötets öppnande
Orförande öppnade mötet.

2. Dagordning
Av ordförande föreslagen dagordning godkändes.

3. Medlemsutveckling
Lennart presenterade en lista med 45 medlemmar samt meddelade att det sedan dess 
tillkommit 8 st. Totalt är det 53 medlemmar i föreningen, vilket ansågs vara bra. Dock bör vi 
fortsätta värva om så är möjligt och dessutom framkom att gällande rabattavtal skall tas fram, 
som ytterligare ett stöd för värvning.

4. Ekonomi 
Lennart redovisade det nuvarande ekonomiska läget, där det finns 9.174 kr på PG, ca 15.000 
kr på banken och 26.702 på Nordea Sekura.

5. Utflykt till Norrbyskär
Uno redovisade läget gemensamt med Lennart. I nuläget är det ca 7 anmälda från FMK och ca 
18 från Hjärt & Lung. Mötet beslutade att resan blir av, men att ytterligare försök skall göras 
för att få fler deltagare. Med anledning av oklarheter avseende datum (6:e eller 7:e aug) 
uppmanades Uno att kolla för att skapa klarhet i detta.

6. Övrig verksamhet
Här diskuterades olika förslag på verksamhet under hösten. De olika förslagen var: 
1. Däckbytardag på en däcksfirma som ställer upp och att föreningen subventionerar bytet för 
medlemmar. 
2. Utbildning på halkbanan.                                         
3. Koll av någon aktivitet (ex surströmming) gemensamt med annan/andra förening/-ar (FL 
Män,  KA5 Kamratförening och Bilkåren). 
4. Ett speciellt arrangemang på Hemsö Fästning.  
Mötet beslutade att ”jobba” med alternativen för beslut vid nästa möte (eller tidigare via mail 
eller telefon).  

7. Vad gör vi 2014?
Mötet diskuterade olika förslag: 
1. Eventuell båttur till Lungön (transport med Barkassen eller båt från Utbildningsgruppen). 
2. Besöksresa till Högbonden med ordinarie båt (med ”Målle”). 
3. Däckbytardag igen inför sommaren -14. 
4. Årsmöte och då med något extra som lockar.                                        
Beslut tas senare i höst.

8. Hemsidan
Mötet ansåg att hemsidan kan utvecklas och alla uppmanades att skicka in bilder och förslag 
till Lennart, som svara för uppdateringen. Protokollen, rabattavtalen bör läggas in, samt 
möjligheter till andra inlägg.



9. Övriga frågor
Föreningen har fått en skrivelse från kommunen (Arbetslivsförvaltninge, ALF) avseende 
”Förstudie integration”. Mötet beslutade att sekreteraren anmäler vårt intresse och sen 
avvaktar vi fortsatt information.

10. Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir den 24 september alternativt den 8 oktober, ordförande 
återkommer med fastställt datum. Oavsett datum så beslutades att genomföra mötet på samma 
plats, alltså Sambiblioteket kl 16.00.

11. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Pelle Österholm                            
Pelle Österholm / sekreterare 

Uno Gradin
Uno Gradin / Ordförande tillika justerare


