FMK Härnösand
Protokoll från Konstituerande styrelsemöte 2013 03 19 kl 16.00
Plats: Sambiblioteket
Närvarande: Uno Gradin, Lennart Lahti, Karl Bäcklund, Mike Lodén och Pelle Österholm.

1.Mötets öppnande
Orförande Uno öppnade mötet.
2. Justering
Beslutades att styrelsemötesprotokoll fortsättningsvis skrivs under av ordförande som tillika justerar
protokollet.
3. Val av vice ordförande, kassör, sekreterare
Till vice ordförande valdes Karl Bäcklund.
Till kassör valdes Lennart Lahti.
Till sekreterare valdes Pelle Österholm.
4. Tecknade av föreningens firma
Mötet beslutade att ordförande och kassör, var för sig har rätt att teckna föreningens firma, samt att
kassören är bemyndigad att teckna föreningens konton.
5. Verksamhetsplan och budget 2013-2014 (se årsmötesprotokollet)
Förslag på utflykt under sommaren diskuterades och mötet enades om att sikta på en resa till
Norrbyskär. Tidpunkt för resan bör vara under senare delen av augusti (ev 08-10) och Uno utsågs att
fortsätta sin redan påbörjade planering för detta. Mötet beslutade redan nu att kostnaden för denna
resa skall vara 100 kr för medlem och 200 kr för medföljande. 12.000 kr avsattes för detta på
årsmötet. Samresa med annan förening, bilkåren motsv, undersöks också och Uno återkommer
senare med detaljer.
Mötet beslutade att under året försöka genomföra ytterligare utbildning i HLR. Uno undersöker
möjligheterna att få hjälp av Håkan Nilsson, som genomfört detta tidigare. Tid för den utbildningen
bestäms efter kontakt samt klartecken från Håkan och G 23.
6. Utskick till medlemmarna verksamhet, information och inbetalningskort
Lennart utsågs att ansvara för utskick av information och inbetalningskort för medlemskap innan maj
månads utgång. Särskild uppmärksamhet skall bl.a. läggas på att medlemmarna rapporterar in sina
mailadresser, för att underlätta fortsatta utskick och information.

7. Årsmötesprotokollet
Årsmötesprotokollet genomlästes och lades till handlingarna.
8. Ekonomi
Vad avser bidrag/pengar från förbundet så ligger en ansökan inne och föreningen avvaktar beslut.
Beslutades att föreningen skall avsätta 1.200 kr i arvoden och att dessa fördelas jämt mellan
ordförande, kassör och sekreterare (400 kr vardera).
9. Samarbete med andra föreningar
Mötet beslutade att strävan skall vara att bibehålla och utveckla samarbetet, främst med Bilkåren.
10. Lokalfrågan
Mötet förutsatte att Mässen även fortsättningsvis kan nyttjas för medlemsmöten och andra träffar.
Vad avser styrelsemöten så kommer de fortsättningsvis att hållas på Sambilioteket eller motsvarande
lokal i staden.
11. Bistånd från G 23
Mötet förutsatte att G 23 även fortsättningsvis stödjer föreningens behov av olika slag.
12. Övriga frågor
Hemsidan utreds och förslag tas fram av Lennart.
13. Mötets avslutning
Nästa styrelsemöte fastställdes till 14 maj kl 16.00 på Sambiblioteket, varefter ordförande avslutade
mötet.
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