
FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN

Verksamhetsberättelse för FMCK-MALMÖ 19770701 19780630

FMCK-Malmö:s nittonde verksamhetsår har nått sitt slut, och styrelsen
har följande berättelse att avgiva beträffande kårens verksamhet.

Vid årsmötet den 3 november och det därpå följande styrelsemötet
utsågs följande styrelse:

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

Kjel I Larsson
Ulf Anvåg
Christer Fäldt
Gunnar Moberg
Lars Palm
Lars-Olof Landgren
Mats-Olle Knuts
Lenna rt Ha r Ien

Verkställande utskott: Kje Il Larsson
Ch rlster Fä Idt
Gunnar Moberg

Under året har styrelsen avhå Ilit 6 protokollförda styrelsemöten,
VU har avhållit 10 möten.
Medlemmsantalet under året blev 200
Kontaktman med Lv 4 har varit ULF ANVAG
Antal föreningstimmar var 15.200, vi lket innebär en ökning av 700
jämfört med föregående år.

o

~b~~~~r~~~~Öppettider har varit måndagar, torsdagar och fredagar kl.
1900 - 2300. Lördagar och söndagar 0900 Klubbstugan har använts
flitigt både ti lI planerade övningar och al lmänn samvaro. på grund av
det stora intresset har stugan dessutom hål lits öppen övriga kvällar
veckan, men styrelsen har ej ansvarat för regelbundna öppettider
dessa kvä Ilar.
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Under ~ret har följande arbeten utförts p~ klubbstugan:
Målning har skett utvändigt.
Utbyten och komplettering av glasrutor har ägt rum.
Plåttak har lagts över klubbrummet.
Styrelserummet har moderniserats.
Utrustning i verkstaden har förnyats och kompletterats.
Den yttre sanitära anläggningen har isolerats och försetts med värme.
Under årets lopp har klubbstugan utnyttjats även av andra försvars-
organisationer. FAK-Malmö har vid ett flertal ti Ilfällen utnyttjat
stugan för sina bi lorienteringar och orienteringsutbi Idning. Vid de
senare har även medlemmar fr~n FMCK-Malmö deltagit.
Malmö Frivi Iligorganisationers samarbetskommitte har avhål lit sitt årsmöte
på FMCK-Gården, och uppskattades detta livligt av övriga organisationers
representanter.

~~~~~~l Enligt direktiv från CA har FMCK I och FMCK III genomdrivits under
året. Kurschef för dessa båda kurser har varit Kjell Larsson, och som
instruktörer har medverkat medlemmar ur kåren.
FMCK I startade den 16 oktober med 46 elever, och avslutades den 30 apri I.

Ti II bäste elev i kursen utsågs Sten-Inge Akerman, och för denna prestation
ti IIde lades han ett si Iverfat, donerat av FMCK-Rikskårstyrelse.
FMCK III startade den 5 november med 25 elever, och avslutades den
24 april. Tillsammans med FMCK III löper FMCK-cupen, och vinnare av
denna blev Conny Nordh. För detta ti lidelades han en vandringspokal,
skänkt av FMCK-Malmö.
Övriga kurser har varit: 7 fortbildningskurser en l, TSV:s riktlinjer,
med 10 deltagare i snitt per kurs.

vinterkörningskurs med 35 deltagare.
terrängkörningskurs på P 2:s övningsfält, Hovdala, med 18 deltagare.

~~~~L~~L~~~~lKåren medverkade med uppvisningskörning och monter i
samband med Lv 4:s REGE~1ENTETS DAG. Vid P 7:s REGEMENTETS DAG deltog

o kåren medelst en monter i Revingehed.
Vid årets upplaga av MOTORMÄSSAN i Malmö, deltog medlemmar vid uppbyggandet
och nedmonterinoen av mc-utstä"ninoen. Vidare delade kåren en monter

" -
ti Ilsammans med SKMC.
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~~~~~~~~I~llQ~lPå rikskårstämman i Borås representerades kåren av
Kjell Larsson, Christer Fäldt, Gunnar Moberg, Majvi Sjölin, Lars Palm,
Lars-Olof Landgren, Mats-Olle Knuts och Lennart Har lån, Vid stämman
blev Lars Palm ti Ildelad FMCK:s förtjänstmedalj i si Iver av Rikskår-
styrelsen.
Vid utbi Idningskonferans Kristianstad för FMCK-kårerna inom MILO-
SYD, representerades kåren av Kjel I Larsson, Gunnar Moberg och Lars-Olof
Landgren.
V id utb iIdn ingskonferans för n~CK inom Fo II i He Is ingborg i november·
deltog Kjel I Larsson och Gunnar Moberg. På våren ägde en liknande
konferans rum på FMCK-Gården i Kvarnby, och förutom utbi Idningsansvariga
inom FMCK-Malmö och Helsingborg samt representanter från Hv-Frivavd.
deltog §ven FMCK:s utbi Idningschef, Rolf Kameus.
I lagom tid inför mc-säsongens start, medverkade Kjel I Larsson och
Christer Fäldt i Radio Malmöhus trafikprogramm där lyssnarna gavs
ti IIfäIIe ti II telefonfrågor.
Kåren äger dessutom representation i Malmö Försvarskommitte,
Frivi Iligorganisationernas Samarbetskommitte och Malmö Trafiksäkerhets-
förening. Kjell Larsson och Gunnar Moberg har representerat kåren
vid dessa organisationer. Dessutom äger kårem medlemskap i SVEMO.

~Q;!~~=~~§lk~~llDen 24 apri I firade Malmö-kåren sitt 20-års jubi leum.
Detta ägde rum på FMCK-Gården, samtidigt som det var examensförrättning
för FMCK I och FMCK III. Samtidigt arrangerades MOTORCYKLENS DAG. Vid
festl igheterna utdelades plaketter ti II förtjänta medlemmar, och
dessutom förtjänstplakett i guld ti II översten av I:a graden Claes Carlsten,
samt ti II majoren Knut Fr ld lund, Vidare erhöll kåren Malmö Försvarsområdes
minnesplakett, samt dessutom en minnesgåva från FMCK-Helsingborg.

2~~l~~=~~l~ll~I~~~I början på året arrangerades FMCK-Malmö en
intern utbi Idningskonferens på ESSO Motorhotel I, Segevång, för samtliga
som medverkade inom kurs ledningen. Strax innan julen arrangerades ett
julbordsbesök på Bykroen, Västra Ingeistad för intresserade medlemmar,
och detta blev livligt uppskattat.

o
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Ti Ilsammans med kårer från syd- och mellansverige, besöktes
ROAD-RACING VM i Anderstorp, och i samband med detta anordnades
defi leringskörningar under tävlingsdagarna.
Vidare har regelbundna aktiviteter genomförts under ledning av
kårmedlemmar, och med ett deltagareantal av 7 - 18 personer per
aktivitet och ti Ilfäl le, såsom: trial-körning, praktisk motortjänst,
motor lä ra, ori enteri ngsteori , mc-ori enteri ng, fys isk t rän ing samt I:a
kjälpen vid trafikolycka (i samarbete med RÖDA KORSET).
Ett särski It uppskattat arrangemang har varit fi Imaftnorna, som ägt
rum den första torsdagen i varje månad. Vid dessa ti IIfäl len har
visats spelfilmer samt reklamfilmer från bl. a. oljebolagen, motorfirmor,
samt reklamfi Imer från företag som ti liverkar fritidsutrustning.
Ansvariga för fi Imdetaljen har varit Mats-Ol le Knuts och Lars-Olof Landgren.

Avslutningsvis önskar 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.

~~/#~~)%rtL~tN CHRISTER FÄLDT GUNNAR MOBERG

k~~JJ4~ Adh~A.&~~
LARS PALM LARS-OLOF LANDGREN MATS-OLLE KNUTS LENNART HARL~N .
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EkonomIsk berättelse för 1977/78
(1/7 - 77 tfll 30/6 - 78)

f nkomster:

MedlemsavgIfter
Körml Isbldrag - RS
UtrustnIngsbIdrag
Körml Isbldrag - Kommunalt
AktIvItetsbidrag - Kommunalt
Aktivftetsbldrag - Stat~rgt
LotterI
Bingo
Kursavg Ifter
AnmälnTngsavglfter
Konferensbtdrag
Klädesersättnlng

5000:-
5160:-
1500:-
5382:-
3230t-
3051 :-
10594:-
61891:90
7900:-
5500:-
715:-
B03t-

Summa
Överskott från 1976/77

110726:90
_ 347hliL

Totalt 114200:49========;========~================;===~====~====~======;=========e==~_=e==========;
Utgl fter:
MedlemsredovIsning - RS

Medlemsredovfsnlng - SVEMO
Anmälnlngsavgifter - RS
Utb.-undervisnJngsmtrl
Körmtlskostnader
Skatt -sociala avgifter

~ Underhållskostnader
Funktlonärsutbildning
Dekaler - PR

Hyra
Telefon
försäkrIng
Klubblokalsomsorg
Film
FörtJ~n5ttecken - Priser
Klädersättnlng
Medlemsomsorg
20-års j ub t Ieet
Kontorsmtr I
DIverse

200 1:30-'
251:30 .
220 I: 10 .

11370:67 {/

11252:- r/

12831 :25v'

7286:40
3573:45v
5177:40v

4075:- "
1461:50 j/

to77: 10 ;/

SOI4:7Q!/
1921 :35 , '
136: 30 {/
1925:25 c-:
1204:80r
1737: 98y'
2620: 50:/
528:60 tf

Summa·
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~Su~m~m~a~[~nk~o~m~s~t~e~r ~1~14~200:49

78248:45Summa utgifter

~~b~~~~!~9================================================================~?2~~~Q~

Slutsummering
Av behållningen finns 29900:03 i kassan och 6052:01 på postgirot.

~ Att observera t ovannämnda berättelse är att redovisningen från två bingo faller
Inom redovisnTngsperloden. Behål InJngen fr~n sista bingot kronor 30445:- netto måste
således frånräknas behållningen för att balanseras J nästa redovisningsperiod för
att det verkliga resultatet 1977/78 skal I framgå.

~~aImö 1978-08-24
Christer Fäldt
Kassör
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R E V I S lON S B E R Ä T T E L S E••••••••••~.==.=•••=.aa=.=.======== ••

Undertecknade, utsedda att granska FMCK-Malmö:s kassaförvaltning,

får härmed avgiva följande berättelse över vår granskningo För ful 1-

görandet av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaper, protokol I

och andra handlingar, som lämna uppgift om kårens ekonomi och st yr-

elsens förvaltning.

Räkenskaperna, som s iffergranskats, äro förda med mycket god ordn ing,

och ingen anledning ti II anmärkning föreligger beträffande de ti Iloss

överlämnade redovisningshandlingarna.

Vi ti Ilstyrker därför att behållningen, kronor 35952:04 balanseras

ny räkning, och att styrelsen bevi Ijas ansvarsfrihet för den tid

redovisningen omfattar.

Malmö den 31/8 1978 •

...@.~f:(~~ ....
Majvi Sjö 1in Hans Andersson
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