
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FMCK -MALMÖ
VERKSAMHETSÅRET 1988-01-01 / 1988-12-JI

FMCK-Malmö:s29-de verksamhetsår är nu ttll ända.Styrelsen avger härmed följande berättelse
över kårens arbete:

I styrelsen har ingått följande:

Ordf. Kjell Larsson V.ordf. Mikael Olsson Sekr. Anette Nielsen

Kassör Christer Fäldt Utb.C. ConnyNordh V.utb.C.Arne Nielsen

Ledamot Robert Nordh Ledamot Oscar Svensson

Revisorer: Ulf Sproge och Greger Hanevik.

Verkställande utskott: Kje11Larsson, ConnyNordh och Christer Fäldt.

Under året har styrelsen avhållit 9 protokollförda möten, samt ett internat för instruktörerna
hösten -88 på Nygård. som följdes upp med ett antal lö/sö-möten För grundkursdeltagarnas
föräldrar har avhållits ett informationsmöte.

Medlemsantalet under året uppgick till 294, varav 50 flickor. Medlemsantalet blev något
mindre än beräknat, p.g.a.att någonextra medJemsdrive inte hann genomföras.
Medlemsavgiften har varit 75:-.

Kåren är medlem I följande organisationer: SVEMO,Malmö Trafiksäkerhetsförening ( MTF),
Frivilligorganisationernas semaroetskommttte i M-län (FOS-M),Malmö Frivilligförsvars-
kornrnttte (MFK)och Ungdomsföreningarnas Centralorganisation (UCO).
Kåren har varit representerad vid följande organisationers möten: MTF,FOS-M,MFK,Hv-tinget,
och P 7/Fo 11.as budgeterings-futbi ldningsmöten .
Vid föreningspresentationen för Malmö Kommunstyrelse var Lars Holm vårt språkrör.

Vid årets riksstämma deltog: ConnyNordh,Mikael Olsson, Arne Nielsen, Robert Nordh, Anette
Nielsen, HåkanBertmyr samt Kjell Larsson (Rs' representant>. Ulf 5proge deltog som instruktör
vid mekutb på Jawa.
Planerade aktiviteter har ägt rum måndag till fredag mellan kl. 1830-2200, lördagar och
söndagar mellan kl. 0800-2000. Dagarnahar innehållit ottka slags aktiviteter såsom:
terrängkörning, mekning, fi lmkvällar, byggnadsarbete och fysisk träning. Under våren och
hösten har vi haft tillgång till gymnastiklokal på torsdagar kl. 1900-2100.

Uppvisningsgruppen har varit i elden vid 5 tillfälle under året. B1.a.invigningen av Malmö
rrankovmrqsotatas me-bana.

Löpande info till medlemmarna har inte varit den bästa på grund av avhoppanderedaktörer.
Antalet utsända Jawa-Glapp färre än normalt.

Under året har inköpts en dator för uppläggning av bl.a ett medlemsregister. Utskrift av
giroblanketter och adressetiketter köres också på datorn. kapaetteten har medgett att alla
förvaltningsgrupperna använder datorn, plus att hela ekonomin också inrymmes.



Enligt direktiv från CAhar föl jande myndighetskurser genomförts i samarbete med P 7/Fo 11.

FMCK1:35 elever varav 4 flickor.
FHCK3: 16 elever varav 6 flickor.

Kurschef för kurserna har varit ConnyNordh, som med hjälp av kårens instruktörer givit
kursdeltagarna en god utbildning.

Grundkursen avslutades den 21 maj. Examensförrättarevar kn Bengt reuenuc från P 7/Fo l C
som även tilldelades FMCK:sförtjänstmedalj i silver. Representant från FMCKRs var
Nils Bovtn. Kursens bäste elev blev RolandWihlborg. Bästa flicka blev Tina Alexandersson. som
mottog sitt pris av Holmitts representant. Kursdeltagarna överlämnade en blomstergrupp till

/\ instruktörerna för en väl genomförd kurs.

I sambandmed kursavslutningen uppvaktades vi av olika organisationer med anledning av att vi
ofyllde 30 ar.

Avtalsgrupoen.
Under det gångnaåret har vi fyllt alla 6 nernvernskretser, och har nu 30 avtalsbundna mc-
ordonnanser. Dehar medverkat på 6 hemvernsövnt ngar. Vi sse ordonnanser har även genomgått
vapenutbildning i sin egen hv-krets. Vi har även medverkat i en ledningsövning på kommun-
törsversntvå. B-hv-avtalen handlägges av Anette Nielsen. Kåren har tecknat två ego-avtal med
RS.Ett A-ego och ett B-ego avtal.
Anette Nielsen har medverkat på en A-ego kurs.
Kåren har i egen regi genomfört orienteringskurser och terrängkörning för evtelspersonelen.
Avtalsgruppen har under året haft 3 möten.

oKarmotorcyklar.
Kåren disponerar för närvarande 255:or samt 257:or. stenderden på motorcyklarna har höjts och

r- ressrvde l st i11gångenär god.
Under året har kåren varit i Gävle och hämtat 40 st 257:or. Detta innebär en avsevärd
förbättring av motorcykelstandarden. Dombästa 257:orna har öronmärkts för evtalspersonelen.

r-- För att tillmötesgå myndighetens besiktningsman vid uppkörningar för lätt mc-kort har kåren
inköpt 3 st 125cc:s vemene.

oKarstuga.
Kåren disponerar Nygård där boningshuset är på 250m, samt ekonomibyggnad innehållande bl.e.
verkstad och garage. Förbättringar på Nygård har under året varit små.

Ny stor sjukvårdsväska, bår samt 2 st sjukvårdsfilmer t111undervisningsdelen har
inf örskatt ets under året.

Enduro/I nstr.gruppen.
Gruppenhar nu varit i funktion tvg gr och vuxit frgn 40 till 100 medlemmar, varav ca 50 är
aktiva som förare och/eller instruktörer. Gruppstyrelsen har bestått av Lars Holm, Conny
Nordh, Robert Nordh, Tommy Olsson, Anders Hanssonoch Rolf BjörkdaL

Under våren genomfördes 15 träningar, 2 träningstävlingar och en klubbmatch mot FMCK
Hässleholm, vilken vi vann klart. Vidare genomfördes ett z-neqers träningsläger med Hasse
Hansson Sven Erik Jönsson och Kent Karlsson som instruktörer. Entemakväll behandlade,



"Idrottsskador" och "Att äta och dricka rätt".
Under hösten genomfördes 12 träningar, ett klubbmästerskap om 4 deltävI ingar med SuneHolm
som slutsegrare, samt en InbjUdnIngstävlIng "Festlvalracet ..pa Rlbersborg.

Under hela året har gruppen bedrivit "endurogympa".

Kåren deltog med lag iSträngnäs 24-timmars (inte vår terräng) och Skövde 12-timmars (17:e
bland ca 70 lag). Vi har några få förare i topp i breddklassen och många förare på övre halvan j
dennaklass. Flera unga förare börjar nu visa goda resultat.

Kårens instruktörer håller genomverksamheten en mycket gOdpersonlig färdighet på mc.

För framtiden, skall gruppen söka knyta de medlemmar som ej har FMCK-bakgrundfastare till
Kåren genomatt förlägga fler aktiviteter till Nygård.

Övrigt.
Myndighetsrepresentant har varit kn Rolf Ebbing.

12 medlemmar har under året genomgått funktionärsutbl1dnlng steg 2.
2 st har genomgått steg 3.

Medlemmar har deltagit i FMCK4 = central vinterkurs i Rättvik. Deltagande har även skett i
Stig Hasselrots vandringspris där RolandWihlborg gjorde en bra insatts och kom på tredje
plats.

Arbetsgrupp/Sammankallande: FörvaltnIngsgruppen - Kjell Larsson
UtbIl dnlngs- - ConnyNordh
Enduro/instr.- - Lars Holm
Avtals- - Anette Nielsen
Aktivitets- - Mikael Olsson

Slutord.
Styrelsen ser mycket tjust på framtiden. Arbetsgruppsindelningen har fallit bra ut.
Efterfrågan på mc-ordonnanser inom totalförsvaret kommer förmodligen att öka, då kommuner,
länsstyrelser o.s.v. har upptäckt möjligheten att i sina planer för funktion även i händelse av
läge, ha tillgång till den sambandsmöjligheten som en mc-ordonnans utgör. Detta medför att vi
under 1989 kommer att öka aktiviteterna för vår avtalsbundna personal.
Organisationer och myndigheter som under året har hjälpt och stöttat FMCK-Malmö,vill
styrelsen härmed ge ett stort och innerligt tack. Vi tackar även alla medlemmar som med stora
arbetsinsatser i det ..tysta" gjort verksamheten möjlig.

}


