
FMK Härnösand

Protokoll från styrelsemöte 2016-06-20

Plats: Sambiblioteket

Närvarande: Uno Gradin, Mona Boman, Kalle Bäcklund, 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 årsmötetmötet redovisades och lades till handlingarna.

4. Junseleresan

Mona redovisade att 30 pers nu var anmälda till resan, varför mötet beslutade att den skulle 
genomföras enligt plan.

5. Planering av ”Grillafton”

Mötet beslutade att genomföra en grillafton, motsv den på Sälsten förra året.

Platsen detta år blir Gådeå-/Sjukhusparken (nedanför Gula Villan) den 20 augusti kl 13.00.

Övriga förningar bjuds in, och får komma med mot att resp förening betalar 200 kr (oavsett antal 
deltagare).

Ordf fixar en inbjuda, Lennart står/ansvarar för logistiken och Kalle ordnar en tipsrunda.

6. Bilmuséet

Med anledning av Junseleresan beslutades tidigare att ej ha någon medlemsträff på muséet i maj. 

Mötet beslutade att genomföra denna träff den 24 september istället. Sekr undersöker om det är 
möjligt, och till vilken kostnad. Mötet föreslog att då ta ut en kostnad av deltagarna på prel 50 kr, för 
visning och fika.

7. Utbildning för din säkerhet

Ordf berättade om att det finns en möjlighet att genomgå denna utbildning, i Försvarsutbildarnas 
regi. Ordf  tar reda på mer fakta (bör vara 20-25 deltagare) och återkommer vid nästa möte.

8. Hemsidan

Lennart informerade om att det nu finns en ny flik (Trafik & Miljö) på hemsidan. Sidan har ej något 
stort besöksantal, men mötet ansåg att den är bra som den är. 



9. Ekonomi/medlemsutveckling

Lennart redovisade en oförändrad ekonomi, samt att det hittills bara kommit in medlemsavgift från 
33 medlemmar.

10. Vad göra nästa år

Under mötet framkom följande förslag:

Häxprocessen (vilket undertecknad ej vet vad det är), Barsta kapell, Thailändska paviljongen i 
Jämtland, Gudmunstjärn, ”Kustvägen” och till sist ett förslag om att göra sällskap med 
Reumatikerföreningen och åka på deras planerade resa till Hälsingland under våren.

Prel beslut fattas vid nästa möte, och ordf uppmanade styrelsen om att fundera på dessa alternativ 
(eller annat förslag) intill dess.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

12. Nästa möte

Inget datum fastställdes, utan ordf återkommer med förslag på tid.

13. Mötets avslutande

Ordf avslutade mötet och önskade en trevlig sommar

Härnösand 2016-06-24

Pelle Österholm

Pelle Österholm / sekreterare 

Uno  Gradin

Uno Gradin / Ordförande tillika justerare

https://sv.wikipedia.org/wiki/Thail%C3%A4ndska_paviljongen

