
Björnarna svalkades  med isglass

FMK Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under året bestått av Uno Gradin, ordförande, Kalle Bäcklund vice 
ordförande, Pelle Österholm, sekreterare, Lennart Lahti, kassör samt ledamoten Sven 
E Lodén. 

FMK Härnösand kan se tillbaka på ett mycket bra år för vår förening. Antalet 
betalande medlemmar var vid årets slut 33.

Ekonomin är fortsatt god. På våra konton fanns vid årets slut 16.500 kr på sparkonto, 
3.200 kr på plusgiro och 47.000 kr på fondkonto.

Styrelsen har under året haft fyra sammanträden.

Årsmötet hölls den 22 mars med god uppslutning av medlemmar.

En bussresa till  Nämforsen och Junsele djurpark den 27 juni blev en av  sommarens 
höjdpunkter. Vi arrangerade resan tillsammans med HjärtLung, KA 5 
Kamratförening, Reumatikerna och Flottans män. 

Att samarbeta med andra föreningar vid våra resor har blivit en nödvändighet. Det 
går givetvis inte att fylla en buss med enbart våra föreningsmedlemmar. Detta har 



också visat sig vara ett bra sätt att knyta kontakter med medlemmar i andra 
föreningar. Drygt 30 glada medlemmar passade på att bekanta sig närmare med 
denna del av landskapet. 

I Näsåker finns ett av Europas största hällrisningsområden. Man har räknat att det 
finns 2.600 hällristningar bevarade. De äldsta antas vara 6000 år gamla och motiven 
visar att fångst- och jägarfolk bodde här när området var en vik av Bottenhavet. 
Vanliga motiv är älgar, båtar, mystiska symboler och människor.

Resan fortsatte till Corner house i Junsele där Börje Norberg och hans personal 
serverade en läcker sommarbuffé.

Väl undfägnade fortsatte vår buss till djurparken där vi blev mycket väl mottagna av 
djurparkschefen Ulf Henriksson som berättade intressant om djurparkens historia och
de många olika djur som finns att beskåda. 

Redan vid starten på vårt besök var det många som fängslades av de pigga 
halvaporna lemurer som ägnade sig åt halsbrytande akrobatik. 

Vi hade turen att få följa utfodringen av flera olika djur i parken. Bland dessa kan 
nämnas vita tigrar och en traditionellt färgad tiger som olyckligtvis tappat sin svans, 
men inte verkade vara speciellt ledsen för det. Även lodjur och vargar fick rejäla 
köttstycken att kalasa på. Björnarna däremot undfägnades med isglass som 
synbarligen uppskattades i värmen.

Resan blev mycket uppskattad av deltagarna. 

Den 20 augusti var det dags för nästa aktivitet. Vi arrangerade då en grillning i 
Gådeåparken, ett stenkast från Södra Sundets vågor. Platsen visade sig vara väl vald 
med fin miljö stora gräsytor. Många passade också på att titta närmare på de 
märkliga träd och buskar som finns inom området. Dessutom anordnades det som 
vanligt tipspromenad och andra aktiviteter.   En mycket lyckad och uppskattad 
aktivitet.
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