FMK HÄRNÖSAND
Årets årsmöte gjorde ett avbrott mellan § 7-8 med en presentation om trafiksäkerhet och en
information av Mona-Lill Landström från NTF, Säker Trafik. Hon visade bildspel om risker i
trafiken och sen fördjupades det åter igen, om bestämmelser och regler för rondellkörning.
En intressant och uppskattad information tyckte deltagarna inför årsmötet.
Protokoll fört vid årsmöte 2019-03-21
Tid:

18.00-ca 20.00

Plats:

HjärtLungs lokal vid Residenset

Närvarande: Mona Rodling, Uno Gradin, Lennart Lahti, Kalle Bäcklund, Birgitta Nilsson, Hans
Löfgren och Laila Nordström.
§ 1. Årsmötets öppnande
Ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade årsmötet.
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde sittande ordförande Uno Gradin och ny vald sekreterare, Mona Rodling
§ 3. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Mötet valde Kalle Bäcklund och Hans Löfgren att justera protokollet.
§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelsen skickades med sms, e-post och per post (de utan anmäld mailadress) fyra veckor
före mötet och därmed fastställdes att mötet var behörigt utlyst.
§ 5. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde föreslagen dagordning.
§ 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. Både plus och minus
Ordförande läste verksamhetsberättelsen, som fastställdes och lades till handlingarna. Tillägg
att hjärtlung var inbjudna till resan till Tynderö och räkfrossa med underhållning av
reumatiker föreningen. Se bilaga 1

§ 7. Redovisning av resultat- och balansräkning
Lennart Lahti redovisade föreningens resultat- och balansräkning. Se bilaga 2
§ 8. Föredragning av revisionsberättelse
Hans Löfgren föredrog revisorernas berättelse, som föreslog att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet för 2018. Se bilaga 3
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen, som lades till handlingarna. Se bilaga 4
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§11. Behandling av motioner och hänskjutna frågor
Inga motioner, eller andra frågor hade inkommit till mötet.
§12. Fastställande av årsavgift
Av styrelsen framfört förslag, på oförändrad medlemsavgift (100 kr), fastslogs av mötet. Vi
har för närvarande 27 st betalande medlemmar.

§13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019
Ordförande föredrog förslag till verksamhetsplan med följande innehåll:
En resa till Gudmundstjärn, Svanö MSB, Tomatodlingen, Bilmuseét, Högbonden och besök i
Barsta Kapell, Sjöräddningen önskemål vid styrelsemötet 21/1.
Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budget, men uppdrog åt styrelsen att besluta
om resmålen samt tid för grillafton-dag vid Klubbsjön. För att kunna genomföra resor
samarbetar vi med andra föreningar, hjärtlung, reumatikerna, försvarsutbildarna, KA 5
kamratförening samt Flottans Män. Reumatiker föreningen inbjuder till en resa till Tulpan
odlingen i Backsjön 4 juni samt Norrbyskär 9 augusti.
§14. Val av styrelse och övriga ledamöter
Valberedningens förslag lästes upp av Mona Rodling, och årsmötet valde:

- Ordförande Uno Gradin på 1 år 2019
- Kalle Bäcklund omval av ledamot på 2 år 2019-2020
- Mona Rodling ny val av sekreterare på 2 år 2019-2020
- Lennart Lahti och Sven E Lodén, har ett år kvar sen fjolårets val. Se bilaga 5
§15. Val av revisorer och revisor suppleant 1 år
Mötet beslutade att välja Hans Löfgren och Monika Bystedt till revisorer. Revisor suppleant
valdes Lars Osterman.
§16. Val av valberedning 2 st 1 år
Valberedning inför nästa årsmöte. Pelle Österholm och Gösta Rodling.
Paragraferna 14,15,16 alla tillfrågade och har accepterat.
§17. Övriga frågor
Årsmötet ansåg att paragrafen reda var ut klarad i och med föredragningen av
verksamhetsplanen.

§18. Årsmötets avslutande
Uno Gradin tackade för förtroendet att åter igen få leda FMK och årsmötet och avslutade
mötet, varvid deltagarna övergick till fika och allmänt umgänge. Lennart Lahti förärade
Mona-Lill Landström med vackra rosor som tack för NTF:s Säker Trafik.
Uno Gradin överlämnade FMK:s guldnål till Mona-Lill som ett tack för hennes medverkan
med trafikinformation i samband med föreningens årsmöten
Härnösand 2019-03-25
Mona Rodling
Mona Rodling/ Årsmötessekreterare
Uno Gradin
Uno Gradin / Årsmötesordförande
JUSTERAS:
Hans Löfgren
Justerare

Kalle BäcklundHans Löfgren /
Karl (Kalle) Bäcklund/ Justerare

