
I

FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN
Verksamhetsberättelse för FMCK-Malmö 760101 - 770630

FMCK-M~mös adertonde verksamhetsår har nått sitt slut, och styrelsen har
följande berättelse att presentera beträffande kårens verksamhet.

,
Vid årsmötet den 9 december och det därpå följande styrelsemötet utsågs
följande styrelse:

Kårchef:
V.kårchef:
Kassör:
Sekreterare:
ÖVriga ledamöter:

Kjell Larsson
Björn Norrman
Christer Fäldt
Gunnar Mo berg
Ulf Anvåg
Lars Pa Im
Lars-Göran Fors
Lars-Olof Landgren

Verkställande utskott: Kjell Larsson
Lars Palm

.Ulf Anvåg

Under året har styrelsen avhållit 3 protokollförda stJTelsemöten.
VU har avhållit 6 möten
Medlemmsantalet blev 175
Kontaktman med Lv4 har varit Ulf Anvåg
Medlemmsavgiften för året har varit 25:-
Antal föreningst immar var 14 500, vilket innebär en ökning av l 550
jämfört med föregående år.

Klubb stugan: Öppettider har varit måndagar och torsdagar kl. 1900-2300.============

o

Lördagar och söndagar 0900 - • Klubbstugan har använts flitigt både till
planerade övningar och till allmänn samvaro. På grund av det stora intresset
har klubbstugan dessutom hållits öppen övriga kvällar i veckan, men styrelsen
har ej ansvarat för regelbundna öppettider dessa kvällar. Under året har
klubbstugan mOderniserats, bl.a. genom att verkstaden har försetts med nytt
golv, och södra gaveln har också förnyats. Vidare har nya verktyg införskaffats
till verkstaden, och en läskedrycksautomat har inköpts.
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~~~;~~ Enlmgt direktiv från CA har kåren genomfört FMCK I och FMCK III.
FMCK I med 60 elever startade den 10 oktober 1976 och avslutades den
l maj 1977. Till bäste elev i kursen utsågs Tony Norberg.

FMCK III med 42 elever startade den 14 november 1976 och avslutades den
24 april 1977. Vinnare av ]ffi~CK-cupensom ingår i ~CK III blev
Peter Melander. Kurschef för dessa båda kurser har varit Kjell Larsson,
och som medhjälpare har an haft äldre kårmedlemmar.
Till dessa båda kurser har kårens egna lokaler använts flitigt,

,~ övriga kurser har varit: 7 fortbildningskurser eril., TSV:s riktlinjer,
med 12 deltagare i snmtt per kurs.
1 vintEttrkörningskursmed 25 deltagare
l terrängkärningskurs i Revingehed med 23 deltagare.

~~~~~~~~g~~Kåren deltog även i år på motormässan MOTOR 77, och hade
uppvisning i körgårdskörning under lördagen och söndagen. Mässpubliken
erbjöds tillfälle att provköra på gårdsplanen, på Regementets DAG,
P 7 Revingehed deltog kåren med monter och personal, Samt på Regementets Dag, Lv4
med monter och körgårdsuppvisning, I samverkan med SKMC deltog kåren på TrafiksäkerhetenE
Dag ute på Bulltoftafältet,

~!~~~~~~,;,Under året har Kjell Larsson genomgått kurs i "PR i föreningen",
samt Gunnar Moberg och Björn Norrman har genomgått kurs i "Bättre IF".
Båda dessa var internatkurser, förlagda till Tyringe , samt anordnade av
Skånes Idrottsförbund.

Representation: På riksstämman i Stockholm representerades kåren av:
=====:;:;::;::;::;::::::::======

Kjell Larsson, Christer Fäldt, Ulf Anvåg, Lars-Olof Landgren samt
Tommy Andersson, På MILO-konferensen i Kalmar representerades ~CK-kårerna
inom milot av Kjell Larsson. Kåren representeras även i Malmö Försvarskommitte,
Frivilligorganisationernas Samarbetskommitte, samt äger medlemmskap i

o Malmö Trafiksäkerhetsförening och SVEMO.
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~~g~=~~~~~~~~~;~Tillsammans med övriga kårer från syd- och mellansverige
besöktes Road Racing VM i Anderstorp, och i samband med detta anordnades
defileringskörningar båda tävlingsdagarna.

Vidare har regelbundna aktiviteter genomförts under ledning av kårmedlemmar,
och med ett deltagareantal av 7 - 18 personer per aktiviteter och tillfällen,
såsom: trial-körning, praktisk motortjänst, motorlära, orienteringsteori,
mc-orientering och fysisk träning samt l:a hjälpen vid trafikolycka ( i samarbete
me d Röda Korset.)

Avslutningsvis vill den avgående styrelsen tacka medlemmarna för det
~ intresse som visats under det gångna året, och hoppas då samtidigt på ett

ökat intresse under nästkommande år.

STYRELSEN

e.u.

o


