
Både plus och minus 2019
Om vi blickar tillbaka på 2019 finns det både glädjeämnen och även lite smolk i 
glädjebägaren . 

På plussidan noteras att vi främst tack vare ett värdefullt samarbete med några andra 
föreningar har  kunnat erbjuda flera bra aktiviteter för våra medlemmar. 

Tyvärr är läget sådant att enskilda mindre föreningar som vi inte på egen hand mäktar med 
att genomföra större aktiviteter. Samarbete har blivit ett måste och det är i sig inte något 
negativt. Vi knyter värdefulla kontakter med andra organisationer och deras medlemmaar. 
Kanske kan det också synas framöver både i utbudet av aktiviteter och i medlemsstatistiken.

Deltagandet från vår förening i de olika arrangemangen blev dock tyvärr ofta lågt. Det kan 
bero på att inbjudan inte nått ut till alla medlemmar alternativt att det är andra typer av 
verksamhet som efterfrågas.

 Vi får bli bättre på att informera om arrangemangen, men det är också upp till medlemmarna
att följa vad som är på G via hemsidan. www.fmkharnosand.se

En hel del verksamhet under 2019 förtjänar att lyftas fram.

Årsmötet genomfördes den 23 mars i HjärtLung- lokalen vid residenset. Mona-Lill Landström
från NTF medverkade med information om trafikfrågor. Bland annat redovisades antalet 
rapporterade trafikolyckor samt dödade och skadade. Mona  visade också en intressant film 
om trafik. Årsmötet avslutades med ”gofika”.

Grillning  hör till våra uppskattade fasta arrangemang. Den 24 augusti var denna aktivitet 
förlag till den vackra naturen vid Klubbsjön. Där finns det som bekant en iordninggjord 
mycket trevlig grillplats bara några meter från vattnet. Lite hjärngymnastik fick deltagarna 
också i form av en tipspromenad med kluriga frågor.

Den 17 oktober besökte vi räddningstjänsten.  Ett 20- tal deltagare fick vid studiebesöket fick 
bland annat veta att den operativa styrkan består av en styrkeledare och tre brandmän dygnet
runt. Ytterligare en brandman förstärker styrkan under dagtid.Dessutom  finns  två 
deltidsbrandmän i beredskap på kvällar helger och röda dagar. Totalt tjänstgör 20 personer 
på heltid och tio deltidsbrandmän i Härnösand

En för invånarna mycket värdefull funktion är ”I väntan på ambulans” IVPA). Då rycker 
brandmän ut efter larm och ger livsuppehållande vård i avvaktan på att ambulans anländer. 
Här handlar det om att rädda liv.

En nyhet inom ambulansverksamheten är en mekanisk bröstkompressor som kallas ”Lucas”. 
Det är ett hjälpmedel som kan användas vid behandling av patienter som drabbats av till 
exempel hjärtinfarkt. Kan rädda liv!

Räddningstjänsten rycker också ut vid inbrott som ett stöd till polisen .

Vår ekonomi är fortsatt god. Behållningen uppgår till drygt  80.000 kronor. Se vidare den 
ekonomiska berättelsen.

Uno Gradin

Ordförande
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