
Verksamhetsberättelse för FMCK-Malmö

verksamhetsåret 1983-07-01 - 1984-06-30

FMCK-MALMÖ

FMCK-Malmös tjugofemte verksamhetsår har nått sitt slut, varför styrelsen avger

följande berättelse om kårens verksamhet.

Vid årsmötet den 15 september 1984 och det därpå följande styrelsemötet utsågs

följande styrelse:

~ KårC Kjell Larsson, V KårC Mickael Olsson, Sekreterare Hans Liljekvist,

Kassör Mats-Olle Knuts, Utb.militär Conny Nordh, Utb.civil Robert Nordh

samt ledamöter Per Bengtsson och Arne Nilsen.

Verkställande utskott: Kjell Larsson, Conny Nordh och M-O Knuts.

Under året har styrelsen avhållit 6 prottokollförda möten, samt
l
2 "gårdmöten"

Medlemsantalet under året var 236

Kurser: Enligt direktiv från CA har följande myndighetskurser avhållits

FMCK 1 37 elever varav 12 flickor. FMCK 2 55 elever varav 15 flickor

FMCK 3 23 elever varav 8 flickor.

Kurschef för FMCK 1 och 3 har varit Conny NOrdh, för FMCK 2 har Hans Andersson

varit kurschef. Övriga kurser har bl.a. varit avrostningskurser, orienteringar

både till fots och på Mc,samt fortbildningskurser.

NYGÄRD: Öppettider under året har varit vardagar 1830-2200 lör-söndagar 1100-2200

samt under kurstid 0800-2200. "Gårdsföreståndare" har varit i arbete måndag till

torsdag, vilket har bidragit till att det har blivit bättre aktiviteter dessa

dagar. Aktiviteterna har varit många, totalt 407 bidragsberättiga sammankomster

är registrerade, samt 60 överåriga samankommster, detta är utöver CA:s kurser.

Följande har gjorts: Mikrovågsugn är installerad, video har vi köpt, till "kon-

toret" har ny skrivmaskin, stencilapparat med brännare inhandlats. I verkstaden

har vi byggt svetshörna, samt inköpt migsvets, batteri laddare och fler verktyg.

I "ladan" har vi lagt betonggolv, och byggt ovanvåningen färdig, så nu har vi

inte brist på kall förråd, utsidan har också fått lite nytt, såsom blommor och

lite färg. Sist men inte minst har vi nu fått kontrakt på Nygård detta gäller

till den 30 september 1992, därefter förlängning med ett år i taget.
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Instruktörsutbildning: Vid den av Malmö Trafiksäkerhetsförening anordnade "Tibblin"
kursen deltog, Arne Nielsen, Magnus Andersson, Robert Nordh, Mickael Olsson och
Per Bengtsson.
Uppvisningar: kåren har under året visat upp sina färdigheter på bl.a. Mc-dagen
och på flygdagen i Sövde.
Utmärkelsetecken: Ulf Sproge och Robert Nordh fick vid Riksstämman mottaga FMCK

.~ förtjänstmedalj i silver.
Representation: Vid riksstämman i Luleå representerades kåren av M-O Knuts, CNordh,
R Nordh, U Sproge, A Nielsen, H Liljekvist samt M Glsson
Vid P7/Fo11:as utbildningsmöte deltog C Nordh och Kjell Larsson
I Mc-rådet har Kristina Johansson och Robert Nordh del~8git.
I Fos-M har kåren representerats av M Olsson.
Vid MTF årsmöte deltog K Larsson.
Slutord; Året, som är det riktigt första på Nygård, har vissat sig bli ett bra år,
verksamheten har ökat, genom att fler deltager. En försiktig början på enduro
körning på fäl~en,har blivit mycket uppskattad. Det ansökta lånet från Malmö

,
kommun har nu blivit beviljat, utbetalning kommer att ske i augusti, så det
ekonomiska läget, börjar även ljusna. Vid årsslutet var det brist i kassan på
c:a 35 000:-. Styrelsens positiva syn på utvekIingen för FMCK-Malmö, har efter
detta verksamhetsår förstärkts, vilket vi vill tacka medlemarna för, samt vill
vi hoppas på ett fortsatt intresse. Styrelsen vill även tacka myndigheter och
organisationer som under året hjälpt FMCK-Malmö.
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