Utflykten till Klubbsjön

FMK Härnösand
Verksamhetsberättelse 2014
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. Vi kan
glädjande nog notera att antalet medlemmar under 2014 ökat till 62.
Huvuddelen av medlemmarna kommer från nedlagda FMK avdelning 81, men
det finns också en hel del som tillkommit på annat sätt.
Årsmötet hölls den 18 mars med god uppslutning av medlemmar.
Den 24 maj arrangerade vi en bussresa till Sundsvall och en tur på havet med
M/S Medvind. Resan blev en succé. Den genomfördes i samarbete med KA 5
Kamratförening samt föreningen HjärtLung i Härnösand. Ett 30-tal deltog. Av
dessa var drygt tio medlemmar i FMK.
Tursamt nog skedde just denna dag ett lyft av en av de stora brosektionerna till
brobygget över Sundsvallsfjärden. Detta gjorde resan speciellt intressant.
Vi åkte också en uppskattad tur runt Alnön med en snabbvisit i Spikarnas
fiskeläge. En välsmakande lunch intogs ombord på M/S Medvind.
Innan båtresan hann vi med att besöka Sundsvalls stadshus där vi fick
information om stenstaden Sundsvall både verbalt och via flera intressanta
filmer. Även brobygget och den nya delen av E 4 belystes med bland annat en

film som fotograferats från helikopter. Vi fick även tillfälle att titta närmare på
de gamla arrestlokalerna i stadshuset.
Den 30 augusti anordnade vår livaktiga förening en mycket uppskattad och
lyckad utflykt till Klubbsjön med tipspromenad och grillning. Drygt 20 av våra
medlemmar deltog i den uppskattade aktiviteten.
Aktiviteterna under verksamhetsåret avslutades med ett besök vid
Kustbevakningen i Härnösand. Besöket lockade ett 20- tal deltagare, varav
knappt hälften är medlemmar i FMK. Vi togs emot av stationschefen Mikael
Furberg som informerade om kustbevakningens omfattande verksamhet ,
lokalt, regionalt och på riksplanet. Vi fick också tillfälle att titta närmare på ett
av kustbevakningens fartyg som låg vid kajen.
Ett glädjeämne är föreningens ekonomi. Tack vare utbetalningar från nedlagda
FMK på riksplanet kan kassören redovisa att vi har inte mindre än cirka 80.000
kronor i kassan.
För 2015 planeras en rad aktiviteter, bland annat en resa till Ulvön den 27 juni
och ett besök vid räddningstjänsten samt en grillafton vid Sälsten.
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