
FMK Härnösand

Protokoll från styrelsemöte 2014-06-17

Plats: Sambiblioteket

Närvarande: Uno Gradin, Lennart Lahti, , Mike Lodén, Kalle Bäcklund och Pelle Österholm.

1.Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning

Av ordförande föreslagen dagordning godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte (14-04-24) redovisades och lades till handlingarna.

4. Rapport från resan med M/S Medvind 24 maj 

Ordförande berättade om hur lyckad resan blev. 33 personer deltog och inslaget med guidning på 
Sundsvalls Stadshus uppskattades även det. Några, eller flera, tyckte att maten kunnat varit bättre ombord 
på M/S Medvind. Dock påverkade det inte helhetsintrycket av aktiviteten. Några uttryckte att det är bättre 
mat mat på Ådalen III, vilket inte är så konstigt eftersom det är en båt från Härnösand och inte Sundsvall 
(sekr egen kommentar).

5. Höstaktiviteter

Den sen tidigare planerade ”Grillaftonen” vid Klubbsjön den 30 augusti fastslogs. Kalle tog på sig att stå för 
inköp av mat samt grillningen och Lennart svarar för tipspromenaden (skicka gärna förslag på mer frågor till
honom). Inbjudan kommer att skickas ut senare av ordförande, eller Lennart.

6. Övrig verksamhet

Mötet fastslog att ej anordna någon mer aktivitet under hösten i egen regi. Däremot så skall vi försöka 
samordna ev ”Pubafton” med KA 5 Kamratförening och en av Flottans Män planerad resa till 
Östersund/Storsjön den 31 augusti. Ordförande kollar upp detta gentemot de andra som arrangerar och 
återkommer i så fall med inbjudan, vilket förmodligen redan är klart. 

7. Medlemsutveckling

Lennart redovisade att det just nu finns ca 50 betalande medlemmar, vilket är något färre än ifjol (58 st), 
men han kommer att gå ut med en ytterligare påminnelse, samt lite info om aktiviteter, så det kan bli fler. I 
övrigt så konstaterades att vi nog inte kan göra mer för att få med fler medlemmar, men att prata för saken
och visa på alla fördelar är något som vi kan bidraga med.



8. Hemsidan

Hemsidan skall vara levande, protokollen skall finnas där och bilder samt reportage. Alla uppmanades att 
tillskriva Lennart (samt skicka bilder) om det som kan vara intressant. Sen är det Lennarts sak att som 
”administratör” att lägga ut det som kan vara av intresse. ”hellre för mycket, än inget alls” fastslog vi som 
måtto.

9. Övriga frågor

Mötet kunde konstatera att övriga frågor redan varit uppe och avklarade.

10. Nästa möte

Beslutades att nästa möte blir den 19 augusti preliminärt, ordförande återkommer med fastställt datum. 
Oavsett datum så beslutades att genomföra mötet på samma plats, alltså Sambiblioteket kl 15.00.

11. Avslutning

Kalle stack till Öbacka Vårdcentral och därmed avslutades mötet.

Pelle Österholm

____________________________________________

Pelle Österholm / sekreterare 

Uno Gradin

__________________________________________

Uno Gradin / Ordförande tillika justerare


