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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FMCK-MALMÖ
VERKSAMHETSXRET 1987-01-01 I 1987:""12-31

FMCK-Ma1mö's tjugoåttonde verksamhetsår är nu till ända. Styrelsen avger följande berättelse
o

om Karens arbete:
I styrelsen har ingått följande: Ordf. " . 'KJell Larsson

V ordf. Mikael Olsson
, " Sekr. Anette Nielsen

Kassör. Mats-0l1 e Knuts
Utb.C. Conny Nordh

" , y utbo Robert Nordh.---.....

Ledamot. Arne Nielsen,.--...,
Oscar Svensson_.-

Revisorer her vertt Ulf Sproge samt Christer Fäldt.
Verkställande utskott: Kjell Larsson, Conny Nordh och Mats-Olle Knuts.

r>. Under året har styrelsen avhållit 7 protokollförda möten, samt ett internat för instruktörerna
hösten 87 i Änge1ho1m,som följdes upp med ett antal helqer på Nygård. För grundkurs- __. _
delfagarnas föräldrar har avhållits ett informationsmöte. ,----. -

Medlemsantalet under året uppgick till 298, varav 60·flickor."
rtedlemsevqttten har vant 75:-. .
Kåren..är-rrled1em i följande organisationer: SYEMO,Malmö Trafiksäkerhets- förening ( MTn,
FOS-M och UCO.
Karen har varit representerad vid följande organisationers möten: MTF, FOS-M UCO,Hy-ting, Fo
t t-es budgetering/utbild~ngsmöten och SKBR's Riksstämma.
Vid årets Riksstämma deltog: Conny Nordh, Mikael Olsson, Arne Nielsen, Robert Nordh, Anette
Nielsen samt Kjell Larsson'(Rs' representant). '
Planerade ekttviteter har ägt rum måndag till fredag mellan kl. 1830-2200,lördagar och

~ söndagar rpellan kl. 0800-2000. Dagarna har innehållit olika slags aktiviteter som:
terrängkö'ming, mekninq, filmkvällar. byggnadsarbete och fysisk träning. Fr.o.m. l september

.r:': har vt t i11gång t i 11gymnast iklokal på onsdagarna kl. '1900-2100. Gårdsföreståndare har vart t
Robert Nordh, Ulf Sproge, Greger Henevtk, Kent Persson, Henrik Nordh, Rickard Brodin, Joakim

r>. Sjöman och Stefan Adler.
Löpande info till medlemmarna har skett medelst Jawa-G1appet.
Kron-Data har spönset Kåren med 20 st representettonsoverelter,

Enligt direkttv fran CA har följande myndighetskurser genomförts i samarbete med P 7/Fo 11.
FMCK 1: 31 el ever verev 5 fl iekor. FMCK3: 19 el ever verev 9 f Hekor.

Kurschef för kurserna har varit Conny Nordh, som har haft hjälp ay Kårens instruktörer.
Grundkursen avslutades den 23 maj. Examensförrättare var övl t Uno Strand från P 7/F o 11.
Representant från FMCKRs var Bo Ekdehl. Kursens bäste elev blev Jonny Hagnusson. Bästa
flicka blev Anna Jötgenssen, som mottog sitt pris av Holmles representant. Kursdeltagarna
överlämnade en minnestallrik till instruktörerna för en väl genomförd kurs.
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AvtalgruDpen.
Under detta år med mc-ordonnanser har vi medverkat på 7 Hemvärns-övningar. Gensvaret har
varit mycket positivt. sernerbetat har fungerat bra. Under året har avtalsgruppen haft 2 möten.
Arbetet med 6-Hv-avtal h~ndlägges av Anette Nielsen, och nu är 4 Hemvärnskretsar klara.
Vissa ev ordonnanserna har även genomgått vepenutbttdntnq,
I egen regi har Kgren genomfört b1.a. orienteringskurser och terrängkötning för
avtal spersonel en. " .

oKarmotorcyklar. . "
Kåren disponerar för närvarande 40 st 255:or samt 7 st 257:or. stendercon på motorcyklarna

~ har höjts och reservdelstillgången är god.

r>. Kårstuga. ,
Kåren disponerar Nygård där boningshuset är på 250m, samt ekonomibyggnad innehållenoe bl.e.

-', verkstad och garage. Förbättringar på Nygård har under året varit små. Till verkstaden har
inhandlats en kraftigare höqtrqckstvätt, ny Mig-svets samt utr.och verktyg till bllpletsen.r>.

För styrelsearbetet har inhandlats en dator. Kåren har även inköpt ett Släp.
--- '. ----

Enduro/ Instr.gruR.t!~n.' . ... ,---- ...
Instruktörsutbidnings-och endurogruppen, som/är det långa men fullständiga !1amn~!, har nu
varit igång ett år, Gruppen kom igång i och med överenskommetsen med P7'1Fo 110m organiserad
enduroträninq på Revinge - ett viktigt krev från Kårens instruktörer. I

Gruppen-htrrl'Yå må 1: . ,
1. att hålla Kåren självförsörjande på goda instruktörer
. -' och ,
2. att utveckla klubbens idrottsltge sida inom endurosporten .

. -- på tnstruktörsuttnldntnqsslden har Yi haft tamekväller med metodik och pedagogik, vtlkst är
»<. viktigt för Kårens instruktörer. Deras personliga färdighet på mc förbättras också ständigt

genom enduroträntnqen.
-, Tillgången'på bre instruktörer inför 1gSS-års grundkurs är därför god.

~ 12 st medlemmar har genomgått runkttonersutbtldntnq steg l,
r=»;

- Övrigt
Till ny myndighetsrepresentant har kn Rolf Ebbing utsetts. Han efterträder kn Bengt Tedenlid.
Kårchef Kjell Larsson har ev NTF erhållit rörtjenstmedelj i guld i samband med MTF:s 20-
årsjubileum. Oscar Svensson erhöll förtjänstmedalj i silver.
Uppvektninq.ev ÖY. 1.e.qreden sv en-Åke Jansson (50l' p 7/Fo 11.

Arbetsgrupp/Sammankallande: Förve 1tni ngsgruppen - Kj e11Larsson
Utbi ldni ngs- - Conny Nordh
tnduro/instr.- - Lars Holm
Avtals- - Anette Nielsen
Akt ivitets- - Mikael Olsson
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Slutord. '
Styrelsen ser mycket ljust på framtiden. Arbetsgruppsindelningen har fallit braut.
Efterfrågan pe mc-ordonnanser ökar, vilket medför att "Il kommer att under 1988 öka
aktiviteterna för ver evtetsoersonet. ./
Organtst)tioner och myndigheter som under året har hjält)t' och stöttat FMCK-Malmö,vill
styrelsen härmed ge ett stort och 1nnerlfgt tack. Vi tackar även alla medlemmar som med stora
ernetst nsatser 1det "tysta- gj ort verksamheten möj 1ig.

Robert Nordh
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