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FMCK-MALMÖ
FMCK-Malrri5stjygof.järde verkSamhetsår har nått sitt slut, varför styrelsen avger

följande berättelse om kårens verksarrhet.

Vid årsrri5tet den 26/9 1982 och det därpli fÖl,jande styrelsemötet utsågs föl,i ande
styrelse:
KårC KJell Larsson

--,
V KårC Mickael Olsson

'!>. ,,r "- Sekreterare Sylvia Puusta\

Kassör Mats-Olle Knuts
övriga ledamöter Conny Nordh

<. Robert Nordh

,,,~

-''" --,

Hans KO:FSe11

Hans LlLjekvfs t., .

Verstä11ande utskott: Kje[l Larsson, M.,O Knuts och Conny Nordh.
Under året har styrelsen aVhållit 7 protokollförda styrelserri5ten... . . ",. " :

Medlemsantalet under året var 233.
Kurser: Enligt direktiv från CAhar följ ande myndi.rrhetakurser- avhållits:
FMCKl : 44 elever

FMCK11 : 50 e lever
FMCK111 : 25 elever
Kurschef för FMCKl och 111 har, varit Conny Not-dh, PQr FlY!CKll'har Hans Andersson
varit chef. Övrio;a kurser har bl ;a, varit avros'trrinzar-, orienterin~teori och mcor-ien-
ter-ingar-.

Nyr;ård: Under året har byggnads arbetena varit en stor del avkårens aktiviteter,.;
I princip är byo;gnaderna nu användrrinzsbar-a, men det återstår mycket att göra.
På området; har t.vå t.ekrri.kbanor- anLasrt s , Dessa komner efterhand att. kompletteras med

• .'- ',. ' < ,,':".:',

både lätta och svåra hinden,
Ansökan om amorterings- och räntefritt lån har insäts tillMalro k0IT.i11"m.Sva:ret hår

inte kommit ännu, vilket beror på att P7/Fb 11imtehar bygglovE?t klart. Kontrakt.På.
Nygård och området håller på att utarbetas. Detta komter- att g'dlla för 10 år,metl det
finns några SrrB. frår:;or som-inte är lösta. Troligen bLi.r-k;ontraktet klart 1983-09"";30.
Nyp;ård har vari t öppen var'dazar- mellan 1830 och kl 2200". LÖ-r- och söndagar HOO-2?OO.
Söndagen den 24 april invigdes Nygård i samband med kureava lutrrinz och 25 års \Jubileum •.
Invi.crrings- och exarrensf'ör-rätrtare var Överste Bertir"'Green från P7IFol l. Även var

FMCK-Ri.ksstyrelse riärvarande samt i runda tal 300 besökare.
, '

I samband med invip.Jlinp.:en överlännades FMCKsförtjänstmedalj i silver till överste
Bertil Green av Rikskårchefen Göran Tollin. Kåren fick rrotta,p.:a en J,5psstake gjord av
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äldre motordelar av MalmöFörsvarsområde.

Uppvisningar: Under året har medlemmarvisat upp sina färdip;heter på bl .a , Mc-da~n.

Vid notornässan rJbtor 83 hade kåren en bra monter.

Representation: Vid riksstämman i Borås representerades FMCK-Malrnöav ConnyNordh,
rv1ikaelOlsson, Hans Korsell, ril-OKnuts och Hans Liljekvist.
Vid P7/Foll:s utbildninsmöte har kåren representerats av ConnyNordh, ril-OKnuts och
Kjell Larsson.

I MC-Rådeti r~lmö har kåren representerats av Kristina Johansson och Robert Nordh.

I FDS-Mhar kåren reoresenterats av Kjell Larsson 6ch r1ikael Olsson.
Under året har 454 aktivitets träffar med i ~nomsnitt 14 delta~are ~nomförts.

Sammanfattning;:Aret har varit ett mellanår. Aktiviteterna har kommit i andra hand,

dels beroende av byvznadsarpeten, menäven p.g.a. att vissa tillstånd inte har blivit

klara, menåret har även ,Pivit oss en mycket bra plattform för de kommandeåren.

Styrelsen ser mycket positivt på framtiden. Dennya klubbgårdens rnöjlip',heter p::ördet
möjligt att med en stark och positiv rredlemskarder göra FMCK-Malmötill en bra och
akti v rrotorcykel- och förs varsor{!å.nisat i.on, sombåde kan förbättra fv1C-förarnaoch även
vara till gagn för försvaret, zenom att p;ebåde pojkar och flickor en liten försmak på
försvaret •

.-•.•.•.....• .~tyrelsen tackar medlemarna för det gångna året, och hoppas på ett fortsatt intresse.

Kjell Larsson Mi.kaeI Olsson Sylvia Puusta M-OKnuts

ConnyNordh Robert Nordh Hans Liljekvist Hans Korsell
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