
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FMCK MALMÖ
VERKSAMHETSARET 1993-01-01 I 1993-12-31

FMCK MALMÖ's 34:e verksamhetsår är nu till ända. Styrelsen avger härmed följande
berättelse över kårens arbete:

I styrelsen har ingå~ följande:

Kårch. Mikael Olsson V. Kårch. Robert Nordh
Kassör Christer Fäldt Utb.C. Conny Nordh
Sekr. Rickard Brodin Avt.handl. Göran Palm

»<;
Ledamot Kent Persson Suppl. Anders Hansson
Ledamot Joachim Sjöman Suppl. Niklas Svensson

Suppl. Maria Risberg

~ Revisorer: Greger Hanevik och Kjell Larsson.

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

I Riksförbundets Trafiksäkerhet- I tävnnqskornrmtte har Lars Holm ingått.

Under året har styrelsen avhållet 10 protokollförda möten. Årsmötet avhölls den 1012 -93
med 24 deltagare. 2 möte med instruktörerna har genomförts. Samtliga möte har avhållits
på Nygård.
Deltagande har skett i av Rs arrangerad kårchefs- I utb.konferens. På Frivilligdagen på
Stortorget i Malmö den 8/5 deltog vi med monter.

Medlemsantalet under året uppgick till 331, varav 32 kvinnor. Detta är en liten uppgång
med 4 medlemmar mot -92, och plus 26 medlemmar mot -91 men minus 14 mot -90.

Medlemsavgiften har varit 95:-.

Kåren är medlem i följande organisationer: SVEMO, Frivilligorganisationernas
Samarbetskommitte i M-län (FOS-M), Malmö Frivilligförsvarskommitte (MFK),r>.
Ungdomsföreningarnas Centralorganisation (UCO) och Malmöidrottens Samarbets-
organisation (MISO).
Kåren har varit representerad vid följande organisationers möten: FOS-M, MFK, Hv-tinget,
p 7/Fo 11:as budgeterings- lutbildningsmöten, Fo 11 Förtroendenämnd, Hv-kretsmöte och
LAN's fördelningsmöte.

Vid årets riksstämma i Sollefteå den 16-18/4, tillika ledarskapsutbildning deltog: Mikael
Olsson, Conny Nordh OCh Göran Palm. Från kåren invaldes Lars Holm i riksstyrelsen.

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

I helgen den 14-15/8 då Malmöfestivalen gick av stapeln, gästades kåren av WIMA som på
Nygård genomförde sitt höstmöte.



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.
Under våren har cirkelverksamhet bedrivits i form av jägarexamen och funktionärssteg 2
enduro.
Dagarna har innehållit olika slags aktiviteter såsom: terrängkörning, mekning, film kvällar,
byggnadsarbete och fysisk träning. Nya tvätt- och omklädningsrummet med bastu har an-
vänts flitigt och är till oerhörd stor nytta i samband med olika aktiviteter.

Antalet verksamhetstimmar har under året uppgått till ca 26 116 timmar.

Löpande info till medlemmarna har ej skett i den utsträckning som styrelsen önskat, p g a
den stora arbetsinsats som krävs och bara ökar för att hålla den övriga administrativa
delen av kåren i gång. Dock har FMCK-Journalen, organisationens rikstäckande med-
lemstidningdistribuerats centralt en gång i kvartalet. Medlemmarna får en heltäckande bild
av vad som händer centralt, i den egna kåren och i de övriga. Förutom denna medlems-
tidning, har två Gula Kalender plus infobrev från endurosektionen utsänts under året.

Enligt direktiv från CA har följande myndighetskurser genomförts i samarbete med
p 7/Fo 11.

FMCKUK:
FMCKGK:
FMCKOK:
FMCKMVK:
B HvlRu:

2 elever
6 elever varav 1 flicka
16 elever varav 4 flickor
26 elever varav 6 flickor
6 elever

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

FMCK UK,GK och OK hade examen och avslutning den 8 maj.Till bäste elev utsågs
~ Magnus Johansson. Myndighets- och riksstyrelserepresentanter saknades tyvärr.

Kårchef Mikael Olsson var examensförättare.

~ Avtalsgruppen.
Under året som gått, har det varit en del aktiviteter kring ordonnanserna.
Göran Palm och Mikael Olsson besökte via Jawa 255 Malrnö-, Lund- och Svedalas Hv-
kretsar vid den stora hemvärnsövningen under februari månad.
Under året har B-hv-personal samt andra avtalsintresserade kallats vid ett antal tillfällen.
Gensvaret har tyvärr varit mycket dåligt.
Efter en enkätundersökning bland avtalsplacerade framgick det att andelen giltiga
förarbevis var liten. Detta föranledde en begäran om kurs för förarbevis hos vår kursan-
svarige. Kursen genomfördes under juni månad.

Under året har ett B-hv-avtal tecknats, samt dispositionsrätt begärts tör 4 personer . Vi har
en brist på 9 avtal. En kanske väl kraftig gallring som varit svårare att snabbt fylla än
beräknat, är orsaken härtill.
Kåren har ett A-ego avtal och ett B-ego avtal.

Göran Palm har under året deltagit i ett antal möten vid Malmö Hv-krets.



Kårmotorcyklar.
Kåren disponerar för närvarande 255:or samt 257:0r. Standarden på motorcyklarna
är varierande och reservdelstillgången som tidigare var god, har förändrats i och med att
många vitala delar nu inte är anskaffningsbara längre.
Dom bästa 257-orna har öronmärkts för avtalspersonalen.

Kårstuga.
Kåren disponerar Nygård där boningshuset är på 250m2, samt ekonomibyggnad
innehållande bl a verkstad och garage. Förbättringar har skett löpande på Nygård.
I slutet på året har en 4-hjulsdriven lantbrukstraktor med lyft och skopa inköpts. Traktorn
skall användas till att underhålla köryterna och teknikbanan.

Enduro- /Instruktörsutbildningsgruppen.
1993 var gruppens sjunde verksamhetsår. De ursprungliga mål vi satte upp har nåtts;
omfattande träning, väl fungerande interna tävlingar, främst KM och duktiga funktionärer. Vi
arrangerar en stor tävling per år och kåren är självförsörjande på duktiga instruktörer.~

Veckoträningarna, med teknik-, tempo- och mängdträning har bedrivits nästan varje lördag
med ett par undantag under höst och vår, då söndag har 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 genom att träningen flyttades till söndagar.

p 7:s Pansartrote, vår stora endurotävling, genomfördes för fjärde gången med ca 250
startande. Tyvärr hade vi vädrets makter emot oss. Det var O-gradigt på morgonen med lite
frost i marken och dimman stod tät. Senare på dagen försvann dock denna. C:a 100
funktionärer kämpade och fick till ett gott sportsligt och ekonomiskt resultat.
Gruppen vill härmed rikta ett stort tack till P 7/Fo 11 för allt stöd vid tävlingen, till spon-
sorerna och till alla funktionärer för ett fint arbete.

Gruppen har för andra året genomfört enduroserien " FMCK SKÅNE" med stort intresse
r>; och gott resultat. Fem klubbar har deltagit i serien. Vi slutade tyvärr på andra plats i år igen,

vilket vi skall försöka ändra på. Nästa år tänker vi ta den första plats som FMCK HÄSSLE-
HOLM tog. Nästa år utökas antalet klubbar till sju. Helsingborg och Halmstad har tillkom-
mit.

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 Grand
National kördes av ca 10 förare med goda resultat. Ett antal förare placerade sig under
300 av totalt 1644 startande. Mycket bra placeringar nådde bl a Lars Holm som blev 13 av
330 (129 av 1644), Roland Wih/borg 21 av 86 (177 av 1644) samt vår enda startande tjej
Kim Sköld 637 av 749 (1371 av 1644).
Klubbmästerskapet som numera ingår i FMCK SKÅNE var hårt in i det sista.
Roland Wihlborg tog titeln som klubbmästare, tätt följd av Rolf Björkdahl och med Anders
Hansson på tredje platsen.

Instruktörsutbildning och särskild instruktörsträning har genomförts. BI a nar i egen regi
genomförts enduroskola klass 2. Instruktörerna har förbättrat sin personliga färdighet på
mc, och vidare fått övning genom att leda olika träningsmoment. Kåren är självförsörjande
på instruktörer.



Gruppen har observerat att dess yngre förare vid mönstring i stor utsträckning tages ut till
mc-ordonnanser. De är 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 repeti tionsutbildning åt försvaret.

Övrigt.
Myndighetsrepresentant har under året varit kn Jerker Andersson.
I början av sommaren fick kåren sin första ALU-arbetare. Kort därefter tilldelades vi
ytterligare en. De grep sig an sina arbetsuppgifter med stort engagemang, men tyvärr
råkade båda ut för olyckor privat med långa sjukskrivningar som följd. Nummer tre har nu

""' tagit över där de båda övriga slutade. Han bidrager starkt till att den höga standarden på
Nygård består. Han har även börjat att gå igenom kårmotorcyklarna.

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

Slutord.
På grund av gällande utbildningsplaner, som mera inriktar sig på vidareutbildning av
avtalsbundna personalen och grundkurser där deltagarna redan innehar körkort för mc,
samt det uppkomna ekonomiska kärva läget, blir det tyvärr svårare att tillföra kåren nya
yngre medlemmar. Detta betyder att åldersnivån höjts.
Under slutet av året har riktlinjer för miniorverksamhet dragits upp. Detta är en nöd-
vändighet för att vi skall kunna få påfyllning underifrån. Årets lilla medlemsuppgång
hamnar åldersmässigt i mellanskiktet.

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.


