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Verksamhetsberättelse för FMCK - Malmö
Avseende verksamhetsåret Januari 2011 - December 2011

FMCK Malmös 53:e verksamhetsår är avslutat och
styrelsen ger härmed följande berättelse över kårens arbete:

Styrelsen har bestått av följande medlemmar:

Rikard Sjöström Ordförande/Kårchef och utbildnings- trafiksäkerhets- och
informationsansvarig. Intill 2011-09-15 Rikard S avgick då därför att som ledamot i FMCK
Riksstyrelse enligt FMCKs stadgar inte får sitta som kårchef i lokal kår. Rikard avgick helt ur
styrelsen 2012-01-30. Ansvarar dock för utbildningsärenden intill kårstämman 2012.

Susan Sterner inkompletterades i styrelsen 2011-09-15 i Mikael Lehners ställe och övertog
ansvaret som kårchef intill kårstämman 2012.

Mikael Lehner kassör, vice kårchefMikael avgick ur styrelsen 2011-05-21

Torbjörn Pålsson sekreterare.

Stefan Sjöholm mc-sport (enduro).

Tomas Persson styrelseledamot.

Lotta Palm styrelseledamot. Avgick 2011-06-30

Stefan Ahlqvist styrelseledamot. Avgick 2011-04-05

Rickard Roskvist styrelsesuppleant.
Ersatte Stefan A som ordinarie vid dennes avgång ur styrelsen.

Anders Hansson styrelsesuppleant.
Ersatte Rikard S som ordinarie vid dennes avgång ur styrelsen

Tobias Hansson inkompletterad i styrelsen som suppleant och ersatte Lotta P som ordinarie
vid dennes avgång ur styrelsen

Uppdragsgivna utom styrelsen har varit:

Susan Sterner kanslist intill 2011-09-15

Mats Palm Revisor och Valberedning

Jonas Engdahl Revisor

Lennart Hansson Valberedning

Det verkställande utskottet har bestått av:
Rikard Sjöström, Torbjörn Pålsson och Rickard Roskvist.
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Allmänt.

Endurogruppen med Stefan Sjöholm som ansvarig, har svarat för att den organiserade
Enduroträningen på övningsfältet Revingehed sköts.

Under året har styrelsen för FMCK Malmö avhållit protokollförda möten. Ordinarie årsmöte
avhölls på sedvanligt vis i februari.

Vi har närvarat med representanter i de möten och samlingar med myndigheter och
andra organisationer som vi förväntats att delta i.

Antalet medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2011 var 342 st. Medlemsavgiften har
under året varit 250:- för vuxen (över 20 år), 150:- för ungdom (mellan 16 och 19 år) och
100:- för barn (upp till 15 år). Träningsavgift för medlemskap i endurogruppen på Revingehed
har varit 160:-

Kåren är medlem i följande organisationer:
SVEMO, Riksidrottsförbundet, Frivilligorganisationernas Samarbetskommitte i Skåne län
(FOS-Skåne), Malmö Frivilligförsvarskommitte (MFK), NTF och Malmöidrottens
Samarbetsorganisation (MISO).

Utbildning.
Medlemmar ur kåren har varit aktiva vid såväl centrala och regionala kurser arrangerade av
FMCK, Bilkåren, Försvarsmakten, SVEMO. m.fl. Några medlemmar har även haft uppdrag
som instruktörer vid sådana kurser.

Avtal.

Vi har ca 25 stycken i Hemvärnet placerade mc-ordonnanser, huvuddelen med fullgjorda avtal
och enstaka under utbildning eller ej fullgjord kontrakterad tid. Under 2011 har arbetet
tillsammans med FOS-Malmö angående civila avtal inom kommunal beredskap fortsatt.

Ungdomsverksamhet

Då Transportstyreisen har infört en mycket hög avgift för tillsyn av godkända utbildare för
körkortsutbildning klass AM (mopedkörkort). Har styrelsen dels lämnat in en skrivelse om
undantag från denna avgift och dels beslutat att lägga körkortsutbildningen i träda intill
undantag medges. Detta arbete med begäran om undantag från avgift bedrivs även genom
FMCK Riksförbund.

Ungdomsavdelningen med militär inriktning vilken syftar till att skapa intresse för
tjänstgöring i Försvarsmakten som frivillig eller anställd, självklart med fokus på att
ynglingarna skall bli FMCK Malmös framtida mc-ordonnanser. Verksamheten har under
främst Susan Sterners ledning fortsatt att utveckla sin verksamhet under året. FMCK Malmös
ungdomsavdelning har fått ett mycket gott stöd från P7 med Kn Jerker Andersson i Skånska
gruppen i spets. Ungdomsverksamheten är av Försvarsmakten en högt prioriterad verksamhet.
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Kårinformation.

Löpande information till medlemmar och andra intresserade har till största delen skett genom
vår officiella webbplats www.fmckmalmo.se och dess forum, Endurogruppens webbplats
http://fmck.malmo.enduro.just.nu samt med E-post och brev.

Endurogruppen.
Information saknas i skrivande stund.

Kårlokaler.
Av Försvarsmakten har FMCK Malmö disponerat gården Nygård, där det förutom
kanslibyggnaden med lektionssal och andra gemensamma utrymmen även finns en
ekonomibyggnad innehållande verkstad, garage och förråd. På området finns också ett enklare
teknikträningsspår. Under större delen av 2011 har stort fokus legat på lokalfrågan då det
framkom att P7 var tvingat att se över sin infrastruktur och därmed inte längre ansåg sig ha
möjlighet att stödja FMCK Malmö med ändamålsenliga lokaler.

Efter ett gediget arbete av Susan Sterner med bland annat uppmärksamhet i dagstidningar så
uppnåddes tillsammans med P7 / Skånska gruppen en överenskommelse om att FMCK
Malmö får disponera Robothallen på robotfältet (ca 500 m från nuvarande lokal Nygård) samt
fortsätta använda teknikträningsspåret, körplanen invid robothallen och vägsystemet på
robotfåltet. Dessutom skall kansliverksamheten skötas från kontor i Malmö Frivillig
Försvarscentrums lokaler i Husie (gamla Lv4). FMCK Malmö vill rikta ett särskilt stort tack
till chefen Skånska gruppen övlt Ove Tirud med personal, som på bästa sätt stöttat oss i detta
ärende. Flytt skall enligt överenskommelsen ske snarast och kåren postadress är sedan den 13
januari 2012 ändrad till den nya adressen (se nedan).

Kårfordon.
Kåren äger ett flertal mopeder av varierande modell och skick. Dessa tillsammans med de mc
255,257 och 258 som kåren förvaltar brukas av ungdomsavdelningen och naturligtvis mc-
ordonnanser som avtalsfordon, övningsfordon, reparation och renoveringsobjekt. Enstaka mc
255 och 257 är i utställnings skick och brukas inte. Utöver detta så äger kåren en traktor.

Slutord.
Organisationer och myndigheter och alla andra bidragsgivare som under året har hjälpt och
stöttat FMCK Malmö, vill styrelsen härmed ge ett stort och innerligt tack. Vi tackar även alla
medlemmar som med både små och stora arbetsinsatser i det "tysta" gjort verksamheten
möjlig.

Styrelsen genom

...................................................
Susan Sterner - Kårchef Torbjörn Pålsson - Sekreterare
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PROTOKOll KÄRSTÄMMA
Möte: 2012-00
Tid: 2012-02-20, 19:00
Plats: Malmö Frivilligförsvarscentrum, Husie Kyrkoväg 70, Malmö

Närvarande: 72 st

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

Susan Sterner förklarar stämman öppnad
2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Göran Palm vald att leda stämmans förhandlingar

3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll

Stämman väljer Torbjörn Pålsson

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Rasmus Persson samt Christoffer Elg väljs att justera stämmans protokoll

5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
Stämman är ej stadgeenligt utlyst, brev skickades ut 2012-02-09 (3 dagar för sent). Stämman röstar för

(32 för/19 mot) att fortsätta mötet med de punkter som går att behandla.

6. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen punkt 1-6, efter det fattades beslutet att mötet ska adjungeras pga

avsaknad av revisionsberättelse samt röstlängd.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Verksamhetsberättelsen delades ut, men stämman kunde inte godkänna den då den ej var komplett.

Förvaltningsberättelse saknas.

8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelse saknas, revisorerna har skrivit en redogörelse för verksamhetsåret, som Mats

Palm redovisade.

9. Mötet adjungeras
Mötet adjungeras till 2012-03-26, klockan 19:00, plats kommer skickas ut med kallelsen.

10. Avslutning
Göran Palm förklarar stämman avslutad

x
Göran;t'ajJiTl
Ordf FCfrldeför stärrrnan

Justeringsman

Protokollet skrivet av Torbjörn Pålsson Sida 1av 1
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PROTOKOLL KÄRSTÄMMA
Möte: 2012-01
Tid: 2012-03-26, 19:00
Plats: Malmö Frivilligförsvarscentrum, Husie Kyrkoväg 70, Malmö

Närvarande: 76 st varav73 st röstberättigade

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
Richard Roskvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar
Jörgen Karlsson, rikskårchef, valdes till ordförande att leda stämmans förhandlingar.

3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
Torbjörn Pålsson valdes att föra stämmans protokoll.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll
Mats Palm och Richard Roskvist valdes till justerare tillika rösträknare.

5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
Stämman beslutade att den var stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen med kommentar till val av styrelse med antal och år, se
punkt 14.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Rikard Sjöström föredrog verksamhets- samt förvaltningsberättelse, och stämman beslutade
att lägga detta till handlingarna.

8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Jonas Engdahl samt Mats Palm.

9. Fråga om ansvarsfrihet för kårstyreisen
Stämman beslutade att ge kårstyreisen ansvarsfrihet.

10. Behandling av förslag, som framlagts enligt bestämmelser i 4.5
Inga förslag inkomna.

11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Anders Bjermo kommenterade antalet nyrekryteringar under punkten "avtal", målet är
orimligt, han kommenterade även "att ungdomsavdelningen skall bestå av minst 25
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PROTOKOLL KÅRSTÄMMA

Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö

Möte:
Tid:
Plats:

2012-01
2012-03-26, 19:00
Malmö Frivilligförsvarscentrum, Husie Kyrkoväg 70, Malmö

Förslag suppleanter: Andreas Caggianella, Mats Persson. Stämman valde Andreas Caggianella
samt Mats Persson till revisorssuppleanter på ett år.

16. Val av valberedning
Stämman beslutade att välja 2 st valberedare. Föreslag: Tobias Hansson, Ted Hansson.
Stämman valde Tobias Hansson samt Ted Hansson med Tobias som sammankallande.

17. Val av ombud till förbundsstämma
Förslag: Anders Bjermo. Stämman valde Anders Bjermo.

18. Val av ombud till riksstämma
Förslag: Anders Bjermo, Mikael Larsson. Stämman valde Mikael Larsson till ombud.

19. Avslutning
Anders Bjermo avslutade stämman och tackade för förtroendet.

Mats Palm l
Justeringsman

, ' / (Q .. ~
X ~ J Cl!a(bftircfJlmt/J.
Richard Roskvist
Justeringsman

Protokollet skrivet av Torbjörn Pölsson
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PROTOKOLL KONSTITUERANDE MÖTE
FRIVILLIGA MOTORCYKELKÄREN I MALMÖ, ORGANISATIONSNR: 846001-7950
Möte: 2012-02
Tid: 2012-03-26, 21:15
Plats: Malmö Frivilligförsvarscentrum, Husie Kyrkoväg 70, Malmö

Närvarande:

Anders Bjermo
Mikael Larson
Jonas Engdal
Boris Magnusson
Bo Hellstrand
Stefan Sjöholm
Torbjörn Pålsson
Anders Hansson

kårchef
vice kårchef

Frånvarande: Mikael Eneskär
Övriga närvarande: Rolf Björkdal, revisor

1. Mötets öppnande
Mötet öppnat

2. Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Torbjörn Pålsson att för protokoll under mötet

3. Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Boris Magnusson att justera protokollet

4. Konstituerande
Styrelsen beslutade att välja Anders Hansson till kassör.
Styrelsen beslutade att välja Torbjörn Pålsson till sekreterare.

Styrelsens sammansättning tör 2012

Anders Bjermo kårchef
Mikael Larson vice kårchef
Anders Hansson kassör
Torbjörn Pålsson sekreterare
Jonas Engdal ledamot
Boris Magnusson ledamot
Bo Hellstrand ledamot
Stefan Sjöholm ledamot
Mikael Eneskär suppleant

Boris Magnusson

Kårchef

Protokollet skrivet av Torbjörn Pålsson

Justeras
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Malmö

PROTOKOLL KONSTITUERANDE MÖTE
FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN I MALMÖ, ORGANISATIONSNR: 846001-7950
Möte: 2012-02
Tid: 2012-03-26, 21:15
Plats: Malmö Frivilligförsvarscentrum, Husie Kyrkoväg 70, Malmö

5. Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja Anders Bjermo (600924-3939) och Torbjörn Pålsson (840706-
3919) var för sig. Vid uttag större än 10000kr krävs minst två firmatecknares underskrift.

6. Behörig att hämta och utkvittera post
Styrelsen beslutade att välja Stefan Sjöholm och Bo Hellstrand till behöriga att hämta och
utkvittera post.

7. Nästa styrelsemöte
Nästa möte 2012-04-10, klockan 18:30 på Nygård.

8. Mötets avslutande
Anders förklarar mötet avslutat

~~~,\e _
Kårchef

Protokollet skrivet av Torbjörn Pålsson
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Boris Magnusson
Justeras
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