
FMK Härnösand

Protokoll från styrelsemöte 2014-08-07

Plats: Sambiblioteket

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

1.Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning

Av ordförande föreslagen dagordning godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte (14-06-17) redovisades och lades till handlingarna.

4. Höstaktivitet Grillning vid Klubbsjön 140830 

Kalle har sagt att han tar på sig anordnandet samt inköp för denna aktivitet. Dock uppmanades övriga
i styrelsen att vara beredda att hjälpa till om problem uppstår. Alla kan, utom Pelle som är i Turkiet 
08-20—09-03.

Mötet beslutade att samling skall ske vid Smitingens parkering kl 14.00 och därefter sker 
förflyttningen till Klubbsjön längs handikapprampen. Under promenaden får deltagarna svara på 
frågor, som Lennart sätter upp längs vägen. Vid framkomsten vidtar grillning och umgänge samt 
ytterligare en liten ”tipstävling” och prisutdelning. Lennart ordnar priser i form av trisslotter.

Ordförande tog på sig att gör en inbjudan, som Lennart sen lägger ut på hemsidan och mailar till de 
medlemmar som har anmält sin mailadress.

5. Övriga aktiviteter

Mötet beslutade att inte ordna något mer, som kräver arbete med förberedelser/motsv, under hösten
(se tidigare beslut 14-06-17).

6. Studiebesök

Flera förslag på att ett studiebesök skulle anordnas, istället för aktivitet enligt föregående punkt, 
diskuterades och mötet enades om försöka göra det på Kustbevakningen. Ordförande tog på sig 
uppgiften och återkommer med besked.

7. Samarbete KA 5 Kamratförening, Bilkåren och/eller Försvarsutbildarna



Detta har diskuterats tidigare i styrelsen och mötet enades om att fortsätta att försöka samarbeta 
med övriga. Som exempel finns redan nu Östersundsresan med Flottans Män 31/8 och möjlighet att 
deltaga på KA 5 Kamratföreningens kommande pubaftnar.

8. Hemsidan

Hemsidan ser bra ut och fungerar, men är kanske inte tillräckligt välbesökt. Här citeras från 
föregående mötesprotokoll:

”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. Medlemsutveckling

Lennart redovisade att föreningen i dagsläget har 45 betalande medlemmar, vilket mötet ansåg vara 
rätt bra fast fler skulle inte ”skada”.

11. Läget i kassan

Lennart redovisade följande: Kontant 61,50, PG 2.893 kr, Bank 21.086 kr och fonder 47.026, vilket blir 
ca 71.000 totalt i tillgångar. Styrelsen var nöjd med det och konstaterade samtidigt att vi kan bjuda 
medlemmarna på lite grann, typ grillningen som är helt gratis.

12. Nästa möte

Ingen tid fastställdes, utan förslag kommer från ordförande efter att han varit i kontakt med 
Kustbevakningen. Dessutom kommer de flesta att träffas på Klubbsjön den 30:e.

13. Avslutning

Ordförande avslutade mötet. 

Pelle Österholm

Pelle Österholm / sekreterare 

       Uno  Gradin

           Uno Gradin / Ordförande tillika justerare


