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Det	  gångna	  året	  sammanfattar	  vi	  i	  några	  punkter	  som	  ger	  en	  samlad	  bild	  av	  genomförda	  aktiviter	  och	  
utveckling	  av	  FMCK	  Malmö.	  

Robothallen:	  Som	  alla	  ser	  som	  är	  här	  idag	  på	  kårstämman	  har	  vi	  genom	  några	  
personers	  idoga	  arbete	  och	  obändiga	  vilja	  städat,	  flyttat,	  röjt,	  införskaffat	  ny	  materiel,	  
peppat	  andra,	  organiserat,	  sorterat,	  skapat	  trivsam	  miljö,	  byggt	  och	  en	  massa	  annat.	  Vi	  
har	  några	  steg	  kvar	  och	  några	  av	  dessa	  måste	  vi	  ta	  med	  högre	  ort	  (P7)	  Men	  att	  vi	  idag	  
har	  en	  ”kårlokal”	  som	  vi	  trivs	  i	  är	  nu	  realiserat	  här.	  En	  annan	  aktivitet	  i	  Robothallen	  är	  
att	  det	  bedrevs	  en	  Guldhjälmskurs	  med	  föräldrar	  och	  ungdomar	  genom	  Patrik	  
Anderssons	  försorg.	  Den	  var	  väldigt	  uppskattad	  och	  kan	  ge	  fler	  tillfällen	  om	  intresset	  
finns.	  Besiktning	  av	  våra	  motorcyklar	  genomfördes	  något	  försenat	  i	  år	  pga	  av	  
tillgänglighet	  av	  besiktningspersonal.	  Genom	  ett	  fantastiskt	  arbete	  som	  leddes	  av	  
Christopher	  och	  Rasmus	  så	  fick	  vi	  besiktigat	  drygt	  35	  motorcyklar.	  Senare	  under	  hösten	  
kompletterades	  skaran	  av	  besiktigade	  cyklar	  så	  det	  är	  över	  40	  st	  som	  nu	  är	  
trafiksäkerhetsgodkända.	  

Träningsläger:	  Det	  har	  genomförts	  två	  träningsläger	  på	  ”heden”	  som	  har	  fått	  
positiv	  respons.	  Med	  ett	  stort	  engagemang	  hos	  några	  personer	  som	  organiserade	  detta	  
har	  vi	  fått	  en	  modell	  som	  vi	  kan	  bygga	  vidare	  på.	  Det	  inspirerar	  med	  detta	  engagemang	  
och	  har	  gett	  en	  del	  ringar	  på	  vattnet.	  Fler	  visar	  intresse	  för	  att	  hjälpa	  till	  och	  vill	  bidra	  för	  
en	  fortsatt	  utveckling	  av	  vår	  förening.	  

Rekrytering:	  Vi	  har	  rekryterat	  7	  st	  nya	  ordonnanser	  som	  har	  genomfört	  GKMC.	  Vi	  
har	  3	  st	  ordonnanser	  som	  genomfört	  GKMC	  Vinter.	  Vi	  har	  2	  st	  ordonnanser	  som	  utbildat	  
sig	  till	  Trafikpost.	  Vi	  har	  1	  st	  ordonnans	  som	  utbildat	  sig	  till	  tekniker.	  Vi	  har	  1	  st	  
ordonnans	  som	  har	  det	  sista	  steget	  kvar	  till	  att	  bli	  FMCK	  Instruktör.	  
Vi	  har	  ett	  ökat	  medlemstal	  där	  vi	  totalt	  har	  ökat	  med	  ett	  20-‐tal	  medlemmar	  

Revinge:	  FortV	  presenterade	  inte	  ett	  avtalsförslag	  i	  december	  enligt	  plan.	  FortV	  
lämnar	  avtalsförslaget	  till	  Försvarmakten	  i	  mitten	  på	  januari	  vilket	  innebär	  att	  det	  bör	  
vara	  signerat	  under	  februari.	  
Vi	  har	  fått	  förnyat	  banlicensen	  så	  att	  ungdomarna	  kan	  fortsätta	  köra	  som	  tidigare	  tom	  
2017.	  Vi	  har	  med	  några	  ivriga	  medlemmars	  entusiasm	  börjat	  bygga	  på	  teknikslingan	  
med	  stockar	  i	  olika	  formationer.	  Detta	  ger	  god	  träning	  för	  alla	  men	  framförallt	  för	  de	  
som	  provar	  extremendurotävlingarna	  ute	  i	  Europa	  får	  en	  chans	  att	  brottas	  lite	  med	  
motorcykeln.	  
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Tävling:	  2	  Sydendurotävlingar	  är	  genomförda.	  I	  vår	  ambition	  att	  utveckla	  och	  utöka	  
vår	  tävlingsverksamhet	  har	  åtta	  medlemmar	  påbörjat	  utbildning	  till	  tävlingsfunktionär	  
som	  i	  förlängningen	  avser	  leda	  till	  att	  vi	  bemannar	  oss	  med	  tävlingsledare	  för	  större	  och	  
mindre	  tävlingsarrangemang.	  Vi	  ha	  flera	  medlemmar	  som	  deltagit	  i	  Smålandscupen,	  
Sydenduron,	  Battle	  of	  Vikings,	  Red	  Bull	  Panorama,	  Sea	  to	  Sky,	  Novemberkåsan	  (tangerat	  
rekordantal	  med	  FMCK	  Malmö-‐licens	  tror	  vi)	  och	  ett	  flertal	  som	  kört	  Stångebro-‐
Ränneslätt-‐GGN.	  I	  år	  var	  första	  året	  då	  vi	  hade	  ”klubbmästerskap”	  i	  Militärklassen	  
samtidigt	  med	  Sydendurotävlingen.	  Vi	  har	  2	  medlemmar	  som	  deltagit	  i	  RM	  i	  pistolskytte	  
med	  gott	  resultat,	  dock	  inte	  för	  FMCK:s	  räkning.	  

HÖF:	  Rivningen	  av	  Nygård	  är	  inledd	  och	  det	  öppnar	  möjligheter	  för	  komplettering	  av	  
slingan.	  Den	  gamla	  grinden	  har	  ersatts	  av	  en	  ny	  och	  även	  flyttats	  längre	  in	  på	  vägen	  till	  
Nygård.	  Staketet	  runt	  körspåret	  håller	  på	  att	  renoveras.	  Dessa	  åtgärder	  är	  FortV:s	  och	  vi	  
har	  ingen	  del	  i	  det	  arbetet.	  
Slingan	  hålls	  öppen	  med	  medlemmars	  hjälp.	  Det	  krävs,	  främst	  under	  vår	  och	  sommar,	  
ett	  kontinuerligt	  arbete	  för	  att	  det	  inte	  skall	  växa	  igen.	  Vidare	  hålls	  spåret	  i	  skick	  med	  
traktor	  och	  spadar	  och	  lite	  svett.	  

Styrelsen:	  Styrelsen	  har	  haft	  12	  sammankomster	  och	  dess	  protokoll	  finns	  upplagda	  
på	  hemsidan.	  Styrelsen	  har	  beslutat	  och	  köpt	  in	  ett	  tidtagningssystem	  som	  läser	  AMB-‐
transponder.	  En	  ny	  programvara	  för	  resultatpresentation	  är	  under	  utveckling	  genom	  
Boris	  Magnusson.	  

Hemsidan:	  Vår	  hemsida	  har	  omarbetats	  vid	  ett	  par	  tillfällen	  under	  året	  för	  att	  ge	  
stöd	  för	  en	  mer	  robust	  medlemshantering	  och	  för	  mobilanpassning.	  Webshopen	  för	  köp	  
av	  medlemskap,	  träningsläger	  och	  tröja	  är	  up’n	  running	  och	  initialt	  är	  vi	  nöjda	  med	  
funktionen.	  Möjligheten	  för	  fler	  produkter	  är	  fullt	  öppen.	  

Husie:	  I	  maj	  provade	  vi	  ett	  nytt	  koncept	  tillsamman	  med	  MFFC	  och	  Hemvärnet,	  47:e	  
Bat.	  Det	  var	  en	  ”öppethusdag”	  där	  alla	  som	  har	  sin	  hemvist	  på	  MFFC	  fick	  en	  chans	  att	  
visa	  sina	  respektive	  specialiteter.	  FMCK	  hade	  en	  uppvisningsgrupp	  som	  genomförde	  sitt	  
program	  3	  gånger	  under	  dagen	  och	  det	  var	  en	  lyckad	  tillställning.	  Uppskattningsvis	  var	  
där	  500	  besökare	  under	  dagen	  vilket	  får	  anses	  vara	  väldigt	  bra	  med	  tanke	  på	  att	  ingen	  
marknadsföring	  utåt	  genomförts.	  Endast	  Facebook	  och	  mun-‐mot-‐mun	  metoden	  var	  
kommunikationskanalerna.	  En	  ny	  ”öppethusdag”,	  och	  denna	  gång	  marknadsförd,	  är	  
planerad	  till	  maj	  i	  år.	  


