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Hej alla (F)Mc(K)-åkare! 

Sommaren är snart över oss och med sommaren kommer både solen och värmen med den.  

Jag vill dock innan vi kommer så långt ta tillfället i akt att påminna om att FMCK:s medlemsår är 
från 1 april till och med den 31 mars och att det således är dags, för de som inte ännu gjort det, att 

betala medlemsavgiften för 2018.  

Vi valde i styrelsen för några år sedan att övergå till enbart digital hantering och du kan därför köpa 
ditt medlemskap via hemsidan. Uppstår något problem är det bara att höra av dig. 

Sedan vill jag också passa på att bjuda in alla medlemmar till en avslutningsgrillning 

lördagen den 9 juni på Revingehed i samband med vårt träningstillfälle.  

På så sätt kan vi tillsammans starta sommaren på bästa sätt. 

Preliminäranmälan till detta görs via hemsidan så att vi får en uppfattning om kvantiteten 

mat som behövs. Glöm inte anmäla eventuell specialkost. Anmäl dig >> HÄR.<< 

Nu har vi dock kommit till den punkt där jag som kårchef vill påminna alla medlemmar om att; 
Trots vårt träningsuppehåll över sommaren så är vi fortfarande ute i trafiken, både på två och fyra 

hjul (eller fler) och våra stadgar säger att vi ska verka för god trafiksäkerhet. Uppträd därför som 
förebilder i sann FMCK-anda. 

Avslutningsvis vill jag tacka er alla som ställt upp och hjälpt till i föreningen under det gångna 

halvåret, ni gör alla ett fantastiskt jobb!  

Jag vill rikta ett extra tack både till alla som var med i uppvisningen på Regementets dag, mycket 

bra jobbat med uppvisningen och hoppas att vi kan fortsätta att träna regelbundet så vi blir ännu 
bättre till nästa år.  
Samt till alla er som är med och skapar förutsättningarna och innehållet i de fantastiska tävlingar vi 

haft hittills i år, jag har tyvärr själv inte kunnat vara på plats i år men är stolt över era insatser och 
det gedigna jobb ni lägger ner.   

 
Jag önskar er alla en riktigt trevlig sommar! 

 

 

Med Vänliga Mc Hälsningar 
 

Rasmus Persson 
Kårchef 

FMCK Malmö 
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