
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FMCK MALMÖ
VERKSAMHETSÅRET 1992-01-01 I 1992-12-31

FMCK-Malmö's 33:e verksamhetsår är nu till ända. Styrelsen avger härmed följande
berättelse över kårens arbete:

I styrelsen har ingått följande:

Kårch. Mikael Olsson V. Kårch. Robert Nordh
Kassör Christer Fäldt Utb.C. Conny Nordh
Sekr. Oscar Svensson

~ Ledamot Anette Nielsen SuppI. Göran Palm
Ledamot Kent Persson Suppl. Anders Hansson
Ledamot Joachim Sjöman SuppI. Niklas Svensson

~
Revisorer: Greger Hanevik och Kjell Larsson.

Verkställande utskott: Mikael Olsson} Conny Nordh och Christer Fäldt.

I Riksförbundets kårkornmttte har Kjell Larsson} ingått och i avtalskommitten har
Anette Nielsen ingått.

Under året har styrelsen avhållet 10 orotokollrörca möten} samt 3 möte för instruktör-
erna på Nygård.
Deltagande har skett i av Rs arrangerad kårchefs/-avtalskonferens. på Frivilligdagen
på Lilla Torg i Malmö deltog vi med monter, vilket även var fallet på Lv 4's 50-års
jubileum i Ystad.

~
I "

Medlemsantalet under året uppgick till 327. varav 36 flickor. Detta är en liten upp-
gång med 22 medlemmar mot -91} men minus 23 medlemmar mot -90. Nedgången i
antalet medlemmar mot -90} beror på att myndigheten p.q.a mindre ekonomiska
resurser ej tillåter någon GK:U/A med körkort} som dock tillfört kåren ca 30-50 nya
medlemmar varje år} samt att det allmänna aktivitetsintresset överhuvudtaget gått
tillbaka med c.a 10 %. Värdet har varit detsamma i de flesta malmöföreningar.

Medlemsavgiften har varit 95:-.

Kåren är medlem i följande organisationer: SVEMO}Malmö Gatukontor Trafiksäkerhets-
förening } Frivilligorganisationernas Samarbetskommitte i M-län (FOS-M)} Malmö
Frivilligförsvarskommitte (MFK)} Ungdomsföreningarnas Centralorganisation (UCO) och
Malmöidrottens Samarbetsorganisation (MISO).
Kåren har varit representerad vid följande organisationers möten: FOS-M} MFK} Hv-
tinget, P 7/Fo 11.as budgeterings-/utbi ldningsmöten, Fo 11 Förtroendenämnd och LAN's
förde lningsmöte.



Vid årets riksstämma i Karlstad, tillika ledarskapsutbildning deltog: Mikael Olsson,
ConnyNordh, Robert Nordh, Kent Persson samt Kjell Larsson (Rs' Hedersmedlem). Vid
stämman erhöll vi Holmia's PR/INFOGrandPrix-pris i form av diplom och 2500:- för
god PRför FMCK'sungdoms- och trafiksäkerhetsarbete samt i övrigt skött kårarbetet
på ett utåtriktat och utmärkande sätt.

Planerade och spontana aktiviteter har ägt rum alla dagar på Nygård. Vi har haft öppet
måndag till fredag mellan kl. 18.30-22.00, lörd. och sönd mellan kl. 08.00-20.00.

I helgen då Malmöfestivalen gick av stapeln, gästades kåren av WIMA.

Seniorgruppen har varit igång på söndagseftermiddagarna med körning och mekning som
planerat, men de har även synts flitigt i verkstaden på andra tider i färd med att höja
standarden på de gamla 255-orna.
Dagarnahar innehållit olika slags aktiviteter såsom: terrängkörning, mekning,
filmkvällar, byggnadsarbete och fysisk träning. Under året har vi haft tillgång till
gymnastiklokal på torsdagar kl. 19.30-21.00.
Nya tvätt- och omklädningsrummet med bastu som färdigställts under året, har redan
använts flitigt och kommer att vara till oerhörd stor nytta i sambandmed kommande
kursakt ivi teter.

Antalet verksamhetstimmar har under året uppgått till ca 25800 timmar.

Löpandeinfo till medlemmarna har ej skett i den utsträckning som styrelsen önskat,
p g a den stora arbetsinsats som krävs. Dock har FMCK-Journalen, organisationens
rikstäckande medlemstidning distribuerats centralt en gång i kvartalet. Medlemmarna
får en heltäckande bild av vad som händer centralt, i den egna kåren och i de övriga.
Förutom dennamedlemstidning har två Gula Kalender plus infobrev från
endurosektionen utsänts under året.

Enligt direktiv från CA har följande myndighetskurser genomförts i samarbete med
P 7/F o 11.

FMCKGK: 17 elever varav 1 flicka.
FMCKOK: 11 elever varav 5 flickor.
FMCKMVK:31 elever varav 3 flickor.
B Hv/Ru: 9 elever

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

GK:UIA hade examen och avslutning den 2 maj. Kursens bäste elev blev Johan Sköld.
Examensförrättare var kn Jerker Andersson från myndigheten och från riksstyrelsen tf
rikskårchefen RoyneEriksson.

Kent Persson och Joakim Sjöman har genomgått GruppC-utb. i FMCK-RS
regi på I 12 i Eksjö.



Avta lsgruppen.
Under året som gått, har det varit mycket aktivtteter kring ordonnanserna. 102 timmar
har dom varit med på ollka övningar. Det är en liten ökning mot -9lo
Från att ha haft full täckning tidigare, har vi nu genomen kraftig revidering av av-
talspersonalen, fått ett antal luckor som skall fyllas. Dessaskall utbildas för att
kunna fullgöra sina åtaganden.

Avtalshandläggare har under första delen av året varit Anette Nielsen, men som p g a
större arbetsbelastning lämnat över mer och mer av arbetet till Göran Palm, vilket
föranledde att han helt tog över som ny avtalshandJäggare fr.o.m 1 december. Hanhar
deltagit i kurser och möten beträffande avtal.

Under året har vi tilldelats ytterl1gare en Hv-krets, nämligen Hörby.

Kåren har ett A-ego avtal och ett B-ego avtal. Deltagande har skett i Ego-utblldning i
Höllviken.

Kårmotorcyklar.
Kåren disponerar för närvarande 255:or samt 257:or. Standarden på motorcyklarna
är varierande och reservdelstillgången som tidigare var god, har förändrats i och med
att mångavitala delar nu inte är anskaffningsbara längre. Dombästa 257-orna har
öronmärkts för avtalspersonalen.

Kårens egna 3 st 125cc:s Yamahasom tidigare använts på myndighetskurserna för
körkortsutbildningen har avyttrats under året, med anledning av att körkorts-
uppkörningarna upphört.

Kårstuga.

Kåren disponerar Nygård där boningshuset är på 250m2, samt ekonomibyggnad innehål-
lande bl.a. verkstad och garage. Förbättr1ngar har skett löpande på Nygård. Bl.a. har
fasad och gavel på ladan putsats och målats.

Skogning av träd och allmän genomgånghar skett i trädgården.

Installationen av den nya filteranläggning har slutförts under året. Även har omkläd-
nings- och duschrum samt bastu färdigställts.

Enduro-/I nstruktörsutb 11dn1ngsgruDpen.
1992 var gruppens sjätte verksamhetsår. Deursprungl1ga mål v1 satte upp har nåtts;
omfattande träning, väl fungerande interna tävlingar, främst KMoch duktiga
funktionärer. Vi arrangerar en stor tävling per år och kåren är självförsörjande på
duktiga instruktörer.



Veckotråntnqarna, med tekrnk-, tempo- och mängdträning har bedrivits nästan varje
lördag med ett par undantag under höst och vår, då söndaghar tagits i anspråk.
p 7/Fo 11 har visat stor generositet med tilldelning av träningstillfällen. Endast några
få dubbelbokningar, som löstes på ett bra sätt genomatt träningen flyttades till
söndagar.

P 7:s Pansartrof'e, vår stora endurotävling, genomfördes för tredje gångenmed ca 200
startande. Tyvärr hadevi vädrets makter emot oss, då det regnade före och under
tävl ingen. C:a 100 funktionärer kämpadeoch fick ti 11ett gott sportsl igt och
ekonomiskt resultat.
Gruppenvill härmed rikta ett stort tack till P 7/Fo 11 för allt stöd vid tävlingen, och
till alla funktionärer för ett fint arbete i blötan.

Gruppenhar för första året genomfört enduroserien " FMCKSKANE" med stort intresse
och gott resultat. Fem klubbar har deltagit i serien. Vi slutade på andra plats, vilket vi
ser som en tillfällighet. Nästa år tänker vi ta den förstaplats som FMCKHÄSSLEHOLM
tog. Vi har erhållit förfrågningar från flera andra klubbar som önskar deltaga, men vi
har för tillfället avböjt.

Övrig tävlingsverksamhet har varit något mindre än föregående år. Endast ett fåtal
förare har varit och tävlat på andra orter t. ex. Skillingaryd, Skövde och Danmark.
Gotland GrandNational kördes endast av ett fåtal förare från oss.
Klubbmästerskapet som numera ingår i Ft~lCKSKANEvar hårt in i det sista.
Anders Hansson tog titeln som kluobmåstare, tätt följd av RolandWihlborg och med
Lars Holm på tredje platsen.

Instruktörsutbildning och särskild instruktörsträning har genomförts. Bl. a. har i egen
regi genomförts enduroskola klass 1 och funktionärsutbildning steg 1.Några
medlemmar har även genomgått funktionärsutbildning steg 2 i Växjö. Instruktörerna
har förbättrat sin personliga färdighet på mc, och vidare fått övning genomatt leda
olika träningsmoment. Kåren är självförsörjande på instruktörer.

Gruppenhar observerat att dess yngre förare vid mönstring i stor utsträckning tages ut
till mc-ordonnanser. Deär redan vid inryckningen så gott som fullt utbildade vad gäller
körteknik, och till viss del vad gäller skötsel av motorcykeln. Såväl krigsplacerade mc-
ordonnanser som avtalsbundna frivilligordonnanser, deltar i gruppens verksamhet och
vidmakthåller sin färdighet på motorcykel. Härigenom har gruppen även fullgjort en
viss grund- och repetitionsutbildning åt försvaret.

Övrigt.
Myndighetsrepresentant har under året varit kn Jerker Andersson.

Uppvaktningar har skett, och vi har deltagit i allahanda möten där vi förväntats
närvara.



Slutord.
på grund av nya utbildningsplaner, som mera inrik.tar sig på vidareutbildning av av-
ta Isbundna personalen, bl ir det genom CAs kursutbud och det uppkomna ekonomiska
kärva läget tyvärr svårare att tillföra kåren nya yngre medlemmar. Arets lilla
medlemsuppgång hamnar åldersmässigt i mellanskiktet.

Organisationer och myndigheter som under året har hjälpt och stöttat FMCK MALMÖ,
vi 11styre Isen närtned ge ett stort och innerl igt tack. Vi tackar även alla medlem-
mar som med stora arbetsinsatser i det "tysta" gjort verksamheten möjlig.


