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Kårstämman	  2013	  
FMCK	  Malmö	  höll	  sin	  ordinarie	  kårstämma	  10	  februari	  2013.	  Stämman	  valde	  
Rikskårchefen	  Jörgen	  Karlsson	  till	  mötets	  ordförande	  då	  Jörgen	  var	  inbjuden	  att	  ta	  del	  
av	  kårstämman	  i	  Malmö	  efter	  den	  tidigare	  turbulensen	  vid	  förra	  kårstämman.	  Inbjudan	  
grundade	  sig	  i	  att	  det	  kunde	  tänkas	  komma	  frågor	  om	  stadgar	  och	  regler	  och	  hur	  dessa	  
följts.	  En	  bättre	  kallad	  person	  till	  detta	  kunde	  vi	  inte	  se.	  Mötet	  förlöpte	  enligt	  agenda	  och	  
som	  avslutning	  på	  denna	  dag	  uppträdde	  en	  komiker.	  De	  flesta	  gick	  hem	  med	  ett	  leende	  
denna	  dag.	  

	  

Riksstämma	  
Årets	  riksstämma	  hade	  Bohus	  dals	  kår	  som	  värd	  och	  den	  gick	  av	  stapeln	  19-‐21	  april	  i	  
Vänersborg.	  Det	  fanns	  två	  utbildningsspår	  på	  stämman.	  Grunddokumentet/MC	  och	  
medlemsregister.	  Vi	  deltog	  i	  den	  del	  som	  avhandlade	  Grunddokument/MC	  då	  vi	  endast	  
hade	  representation	  av	  kårchefen	  på	  Riksstämman.	  

	  

Styrelsearbetet	  

Styrelsemöten	  
Den	  nyvalda	  styrelsen	  höll	  sitt	  konstituerande	  möte	  10	  februari	  2013.	  Utöver	  det	  har	  
styrelsen	  haft	  elva	  ordinarie	  protokollförda	  styrelsemöten	  under	  2013.	  Efter	  halva	  året	  
genomfört	  bestämdes	  att	  protokollen	  från	  dessa	  möten	  skall	  presenteras	  på	  hemsidan	  
vilket	  sker	  nu.	  

Ekonomi	  
Ekonomin	  är	  i	  balans	  och	  det	  strutkurerande	  arbetet	  med	  olika	  rutiner	  går	  enligt	  plan.	  
En	  redogörelse	  strax	  efter	  sommaren	  med	  en	  preliminär	  balansräkning	  visade	  på	  en	  
intäktssida	  som	  var	  större	  än	  utgiftssidan.	  Arbetet	  var	  presenterat	  på	  ett	  strukturerat	  
och	  tydligt	  sätt.	  

Vi	  har	  uppnått	  en	  god	  ekonomisk	  ordning	  under	  rådande	  kontoplan	  och	  en	  god	  kontroll	  
avseende	  kassaflödet.	  

Medlemmar	  
Kåren	  hade	  349	  medlemmar	  under	  2013.	  247	  av	  dessa	  betalade	  också	  träningsavgiften,	  
alltså	  aktiva	  inom	  kårens	  enduroverksamhet.	  

Arbetssätt	  
Styrelsen	  har	  haft	  alla	  sina	  möten	  på	  Husie.	  Mötena	  har	  varit	  väl	  bemannade	  och	  med	  
det	  beslutsmässiga	  vid	  varje	  tillfälle.	  

Hemsida	  
Vi	  har	  ”migrerat”	  den	  hemsida	  som	  tidigare	  kallades	  ”endurosidan”	  med	  fmckmalmo.se-‐
sidan.	  Det	  har	  skett	  delvis	  genom	  att	  vi	  från	  fmckmalmo-‐sidan	  har	  länkat	  till	  delar	  av	  den	  
gamla	  endurosidan.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  endurosidan	  är	  skriven	  med	  en	  kod	  som	  
inte	  går	  att	  lyfta	  in	  i	  wordpress	  och	  att	  skriva	  om	  allt	  material	  och	  formatera	  om	  alla	  
bilder	  är	  ett	  ogörligt	  arbete.	  
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Ordonnanserna	  
Ordonnanserna	  har	  under	  året	  deltagit	  i	  flertalet	  olika	  aktiviteter.	  Det	  har	  varit	  olika	  
övningar	  med	  Hemvärnet	  och	  då	  främst	  befattningsövningar	  vilket	  innebär	  att	  fokus	  har	  
legat	  på	  ordonnansens	  funktion.	  Det	  betyder	  allt	  från	  att	  hantera	  sin	  MC	  i	  både	  verkstad	  
och	  körande	  i	  olika	  miljöer.	  Orientering	  efter	  karta,	  köra	  efter	  minnesbild	  av	  karta	  och	  
skapande	  av	  karta	  där	  ett	  mindre	  område/vägavsnitt	  skall	  beskrivas	  på	  papper	  och	  
sedan	  vidarebefordras	  till	  staben.	  Till	  och	  från	  övningsplatser	  med	  sitt	  kompani	  ingår	  
kolonnkörning	  där	  det	  gäller	  att	  hålla	  ihop	  gruppen	  med	  10-‐15	  fordon	  och	  visa	  vägen	  så	  
alla	  kommer	  rätt.	  	  

Tre	  större	  rekryteringsaktiviteter	  har	  genomförts	  under	  året.	  Den	  första	  var	  att	  vi	  
hjälpte	  till	  i	  Saxtorp	  under	  SM	  i	  motocross.	  Vi	  hade	  uppdraget	  att	  hjälpa	  till	  med	  deras	  
parkering.	  Däremellan	  gick	  vi	  ”sociala”	  rundor	  bland	  publiken	  och	  presenterade	  oss.	  Nya	  
kontakter	  knöts.	  En	  kursansökan	  till	  GKMC	  2013	  signerades.	  
Nästa	  aktivitet	  var	  ett	  besök	  i	  Löddeköpinge	  på	  motorträffen.	  Vi	  var	  väl	  synliga	  där	  men	  
vi	  kan	  konstatera	  att	  det	  kanske	  inte	  är	  rätt	  forum	  för	  rekrytering	  men	  väl	  för	  att	  visa	  att	  
vi	  finns.	  
Tredje	  aktiviteten	  var	  en	  gemensam	  ”övning”	  med	  enduron	  i	  Revinge	  där	  vi	  hade	  
anordnat	  en	  prova-‐på-‐dag	  för	  nya	  intresserade.	  Det	  fanns	  nya	  enduromotorcyklar	  till	  
låns	  för	  att	  prova	  på	  enduro.	  Vidare	  presenterades	  ordonnanserna	  genom	  att	  47’s	  
ordonnanser	  genomförde	  en	  orienteringsövning	  med	  ”depån”	  som	  samlingspunkt.	  Den	  
dagen	  fick	  vi	  drygt	  20	  nya	  medlemmar	  samt	  två	  signaturer	  på	  kursanmälning	  till	  GKMC	  
2014.	  Fler	  var	  intresserade	  och	  kontaktas	  under	  våren	  för	  informationsgivning.	  

Deltagandet	  i	  träningar	  på	  Revinge	  är	  det	  fortfarande	  lite	  tunt	  med.	  Det	  är	  varje	  
ordonnans	  skyldighet	  att	  hålla	  sin	  körskicklighet	  på	  samma	  nivå	  som	  de	  nu	  har	  sina	  MC	  
i.	  Utvecklingspotential	  finns.	  Detta	  är	  även	  en	  del	  i	  rekryteringen	  att	  vi	  deltar	  på	  258:an	  i	  
aktiviteterna.	  
Året	  som	  gått	  har	  gett	  fem	  nya	  ordonnanser	  till	  Hemvärnet.	  Just	  nu	  är	  minst	  7	  till	  
anmälda	  till	  GKMC.	  MTE	  har	  av	  olika	  själ	  lagts	  helt	  på	  is	  av	  FMCK	  Riks.	  Två	  av	  de	  tre	  
MTE-‐ordonnanserna	  har	  för	  avsikt	  att	  gå	  över	  till	  Hemvärnet	  som	  ordonnanser	  där.	  
Vi	  har	  fått	  in	  26	  st	  ”nya”	  258:or	  så	  vi	  nu	  kan	  tilldela	  en	  MC	  till	  de	  som	  skriver	  på	  
kursanökningen	  för	  GKMC.	  Det	  blir	  då	  möjligt	  för	  dessa	  blivande	  ordonnanser	  att	  lära	  
känna	  MC’n	  och	  att	  ta	  del	  av	  de	  aktiviteter	  vi	  har	  på	  HÖF.	  Vi	  håller	  liv	  i	  deras	  intresse	  
fram	  till	  kursstart	  vilket	  inte	  varit	  så	  lätt	  tidigare.	  

	  

Nygård/Robothallen	  
Vi	  lämnade	  nycklarna	  till	  Nygård	  den	  31/1	  2013	  då	  FortV	  tog	  över	  ansvaret	  för	  
lokalerna.	  Flytten	  till,	  som	  det	  visade	  sig	  temporära	  placeringen,	  Robothallen	  var	  
genomförd	  och	  vi	  hade	  uppfyllt	  vår	  del	  i	  överenskommelsen	  med	  P7/SSK.	  Efter	  att	  ha	  
levt	  i	  kappsäck	  under	  drygt	  ¾	  av	  året	  i	  stora	  hallen	  i	  Robothallen	  så	  fick	  vi	  slutligen	  
flytta	  in	  den	  östra	  delen	  av	  hallen.	  Vi	  har	  nu	  ”vårt	  eget”	  med	  egen	  ingång	  på	  den	  bortre	  
gaveln	  av	  byggnaden.	  Mycket	  återstår	  för	  att	  vi	  skall	  ha	  det	  så	  som	  vi	  vill	  men	  nu	  har	  vi	  
en	  fast	  punkt	  som	  vi	  kan	  bygga	  vår	  verksamhet	  från.	  Det	  går	  att	  planera	  för	  framtiden	  
med	  tillförsikt.	  Styrelsen	  passar	  på	  att	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  Christopher	  Elg	  och	  Rasmus	  
Persson	  som	  organiserat	  det	  absolut	  mesta	  i	  flytten	  in	  till	  ”vår”	  del.	  Tack	  för	  ert	  
engagemang	  
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Vi	  har	  både	  genom	  individuella	  ”löpande”	  och	  mera	  organiserade	  gemensamma	  insatser,	  
med	  hjälp	  av	  röjsåg	  och	  traktor,	  vårdat	  ”körspåret”	  och	  hållit	  området	  kring	  
Nygård/Robothallen	  framkomligt.	  Systemet	  med	  planerade	  körtillfällen	  och	  
träningsansvarig	  på	  plats	  vid	  körspåret	  	  har	  fungerat,	  och	  utnyttjats	  av	  en	  växande	  skara	  
medlemmar.	  Även	  tisdagsträffarna,	  vars	  aktiviteter	  utgått	  från	  Robothallen,	  har	  med	  få	  
undantag	  varit	  välbesökta.	  	  
	  

Revinge	  
Vi	  har	  slutligen	  fått	  stadfäst	  hos	  staben	  på	  P7	  att	  beslutet	  som	  togs	  angående	  tilldelning	  
av	  område	  och	  träningstillfällen	  gäller.	  Ett	  möte	  med	  stabsfolk	  och	  andra	  berörda	  på	  P7	  
klargjorde	  vi	  vilka	  våra	  ambitioner	  är	  och	  vad	  vi	  uppnått	  så	  långt.	  Vi	  diskuterade	  vad	  
som	  gäller	  i	  beslutet	  från	  C	  P7	  och	  våra	  uppfattningar	  blev	  samstämmiga.	  Vi	  fick	  även	  
tillbaka	  den	  lilla	  slinga	  som	  knattarna	  tidigare	  haft	  men	  som	  råkade	  ligga	  i	  ett	  område	  
som	  vi	  inte	  har	  tillgång	  till	  egentligen.	  Det	  ”krav”	  vi	  har	  på	  oss	  från	  P7/SSK	  är	  att	  
rekrytera	  nya	  ordonnanser	  och	  på	  den	  frågan	  kunde	  vi	  svara	  fem	  nya	  ordonnanser	  2013	  
och	  fler	  står	  på	  tur.	  Det	  mottogs	  positivt	  av	  mötet.	  
	  

Tävlingar	  
Fem	  klubbmästerskap	  (KM)	  arrangerades	  under	  året,	  två	  under	  våren	  och	  tre	  under	  
hösten.	  KM	  var	  upplagt	  för	  att	  passa	  alla	  kategorier	  förare	  och	  antalet	  som	  valde	  att	  
delta	  var	  i	  genomsnitt	  större	  än	  tidigare	  år.	  Totalt	  antal	  som	  deltog	  i	  en	  eller	  flera	  av	  
deltävlingarna	  var	  70.	  Med	  andra	  ord	  har	  vi	  till	  synes	  gjort	  framsteg	  för	  att	  få	  
medlemmar	  att	  tävla.	  	  

FMCK	  Malmös	  deltävling	  i	  Sydenduron	  2012	  kördes	  i	  mars	  med	  totalt	  76	  startande	  från	  
FMCK	  Malmö,	  FMCK	  Hässleholm,	  Wäxjö	  MS	  Helsingborg	  MCK	  och	  MCK	  Hallandia.	  
Förutom	  klasserna	  bredd	  med	  50	  deltagande	  och	  motion	  med	  17,	  deltog	  6	  juniorer	  och	  3	  
debutanter.	  	  
Medlemmar	  har	  också	  deltagit	  i	  större	  tävlingsarrangemang	  som	  tex	  Stångebroslaget.	  I	  
Ränneslättsloppet	  startade	  14	  medlemmar	  och	  i	  GGN	  rekordantalet	  24	  samt	  en	  
deltagare	  i	  Novemberkåsan.	  En	  mindre	  grupp	  medlemmar	  har	  dessutom	  deltagit	  i	  
internationella	  tävlingar	  i	  Turkiet,	  Rumänien	  och	  Tyskland.	  

Tävlingssamordningen	  har	  haft	  brister.	  Tävlingsintresset	  är	  relativt	  stort	  och	  vi	  bör	  
skapa	  bättre	  förutsättningar	  för	  att	  organisera	  samordning	  inför	  utvalda	  tävlingar	  för	  att	  
hjälpa	  medlemmar	  i	  sin	  tävlingsplanering	  och	  för	  att	  visa	  upp	  klubben	  som	  en	  stark	  
förening.	  

	  

Tidtagningssytem	  
Vårt	  eget	  tidtagningssystem	  konstruerat	  Boris	  M	  och	  Christopher	  E	  har	  vidareutvecklats	  
och	  använts	  vid	  våra	  tävlingar.	  En	  mer	  allmänt	  användbar	  version	  av	  
tidtagningssystemet	  för	  både	  träning	  kommer	  att	  göras	  tillgänglig	  under	  2014.	  
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Medlemsidentitet	  
Vi	  har	  tagit	  fram	  en	  medlemsdekal	  att	  fästa	  på	  MCns	  gaffelben	  för	  att	  ge	  
träningsansvarig	  upplysning	  om	  medlemskap.	  Den	  har	  tagits	  fram	  som	  alternativ	  till	  
medlemsväst,	  närvaroregistrering	  eller	  annan	  lösning	  för	  medlemskontroll	  och	  är	  under	  
utprövning.	  
	  
Vi	  har	  också	  tagit	  fram	  en	  medlemströja.	  Håkan	  E	  har	  drivit	  initiativet	  och	  framgångsrikt	  
sökt	  sponsorer	  för	  att	  delvis	  bekosta	  tröjan.	  Kåren	  har	  beslutat	  att	  ungdomar	  som	  tävlar	  
under	  klubbens	  licens	  och/eller	  som	  har	  föräldrar	  som	  aktivt	  deltar	  i	  att	  driva	  klubbens	  
ungdomsverksamhet	  erhåller	  en	  klubbtröja	  utan	  kostnad	  (tilldelning	  av	  gratis	  tröja	  
prövas	  individuellt	  från	  fall	  till	  fall).	  	  Med	  det	  förväntar	  vi	  oss	  vi	  kommer	  att	  synas	  som	  
företrädare	  för	  en	  gemenskap	  vid	  olika	  arrangemang.	  
	  
Vi	  har	  vidare	  tagit	  fram	  tre	  strandflaggor	  för	  att	  tydligare	  synas	  som	  en	  gemenskap	  vid	  
olika	  arrangemang.	  
	  

Ungdomsverksamheten	  
Då	  det	  fanns	  ett	  stort	  intresse	  hos	  några	  att	  dra	  upp	  riktlinjerna	  för	  
ungdomsverksamheten	  på	  den	  gröna	  sidan	  fick	  de	  uppdraget	  att	  börja	  planera	  hur	  detta	  
arbete	  skall	  genomföras.	  En	  presentation	  som	  var	  avsedd	  att	  delges	  styrelsen	  i	  slutet	  på	  
augusti	  blev	  försenad	  av	  olika	  anledningar.	  En	  presentation	  företogs	  i	  december	  för	  
delar	  av	  styrelsen.	  Det	  är	  en	  mycket	  ambitiös	  plan	  som	  fick	  grönt	  ljus	  för	  att	  fortsätta.	  
Som	  erforderlig	  framgångsfaktor	  är	  personella	  resurser	  nödvändiga.	  Det	  måste	  till	  flera	  
personer	  som	  åtminstone	  terminsvis	  åtar	  sig	  att	  genomföra	  planen.	  Utan	  den	  hjälpen	  
från	  engagerade	  blir	  det	  svårt	  fullfölja	  verksamheten	  så	  som	  den	  är	  beskriven.	  Med	  ett	  
lag	  som	  kan	  genomföra	  den	  föreslagna	  planen	  så	  kommer	  fordon	  för	  ungdomar	  att	  
införskaffas.	  
	  
Vi	  har	  haft	  en	  genomlysning	  tillsammans	  med	  en	  mindre	  grupp	  föräldrar	  av	  
ungdomsverksamheten	  på	  Revinge.	  Resultatet	  av	  de	  diskussioner	  och	  utredningar	  som	  
förts	  har	  lett	  till	  tilldelning	  av	  delvis	  nya	  träningsområden	  och	  en	  mer	  strukturerad	  
träningsambition	  för	  ungdomar	  och	  knattar	  där	  föräldrar	  måste	  spela	  en	  mer	  
deltagande	  roll.	  


