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FMCK-MALMÖ

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FMCK MALMÖ

VERKSAMHETSARET 1996-01-01 / 1996-12-31

,..---...,
FMCKMALMÖs 37:e verksamhetsår är nu till ända. Styrelsen avger härmed följande berättelse över
kårens arbete:

I styrelsen har ingått följande:

Kårch.
Kassör/ Adm.
Sekr.
Ledamot
Suppl.
Suppl.

Mikael Olsson
Christer Fäldt
Preben Akesson
Rickard Brodin
Håkan Andreasson
Maria Risberg

V. Kårch./ Avt.handl.
Ledamot/Utb.leda re
Ledamot
Ledamot
Suppl.

Göran Palm
Conny Nordh
Kent Persson
Anders Hansson
Stefan Agren

Revisorer: Greger Hanevik och Kjell Larsson.

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

Info-/trafiksäkerhetsansvarig har Håkan Andreasson varit.
Moppeköret har Stefan Agren ansvarat för.
Endurogruppen har haft Lennart Hansson som ansvarig med Anders Hansson som sammanhållande
mot styrelsen.
I Malmö Försvarskornrnitte 's styrelse har Mikael Olsson varit sekreterare.
I Riksförbundets No.5/Trafiksäkerhet-/Tävling har Lars Holm varit ordförande.

Under året har styrelsen avhållit 12 protokollförda möten. Årsmötet avhölls i februari med 16
deltagare. Från FMCK riksstyrelse närvarade vice rikskårchefen Gösta Corell och som
myndighetsrepresentant fanns kn Jerker Andersson på plats. Utbildnings-/planeringsmöte med
myndigheten och FMCKHelsingborg har avhållits. 2 möten med instruktörerna har genomförts.
2 möten med mopedinstruktörerna har också avhållits. Uppkopplat telefonmöte beträffande
Moppeköret har avhållits. Ett stort möte med samtliga delansvariga för Hjul i Parken-
arrangemanget har genomförts. Ett möte har avhållits i Folkets Park. Samtliga övriga möten har
avhållits på Nygård.
Deltagande har skett i av Riksförbundet arrangerad trafiksäkerhetskonferens på Väddö.
På Försvarsutbildningarnas Dag i Lund deltog vi med personal och monter.
Vid Frivilligdagen på Stortorget i Malmö deltog vi med monter och i kortegekörningen.
Under Bulltoftadagen deltog vi med monter och miniorkörning. Vi deltog även på Regementets Dag i
Revinge med monter.

Medlemsantalet under året uppgick till 363, varav 46 kvinnor. 1995 var antalet medlemmar 376
och 1994 uppgick antalet till 354.
Medlemsavgiften har varit 100:-.

Kåren är medlem i följande organisationer: SVEMO, Frivilligorganisationernas Samarbetskcmmitte i
M-län (FOS-M), Malmö Frivilligförsvarskommitte (MFK) och Malmöidrottens
Samarbetsorqanisation (MISO).
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Kåren har varit representerad vid följande organisationers möten: FOS-M, MFK, Fo ll/Hv-ting,
p 7/Fo 11 :as budgeterings-/utbildningsmöten, Fo 11 DUC-möte, Hv-kretsmöten, LAN' s fördel-
ningsmöte, Fritid Malmö -s föreningsmöten, MISO-s/UCO -s möten, Regional Totalförsvarskonferens,
Frivilligförsvarets Dag-organisationsmöten, Husie Stadsdelsförvaltningsmöte,
Ordförandekonferens för Fo-relaterade avtalsorganisationer i blivande Skåne län, FOS AG-avtals-
konferens och Fo 11 Chefsseminarium.

På årets riksstämma i Gävle, tillika ledarskapsutbildning, deltog Mikael Olsson och
Conny Nordh.

Planerade och spontana aktiviteter har ägt rum alla dagar på Nygård. Vi har haft öppet tisdag, onsdag
och torsdag mellan kl. 18.00-22.00, lörd, och sönd, mellan kl. 10.00-18.00.
Onsdagskväll är tillika kansliafton.

Tillhopa med WIMA genomfördes i juni ett mc-rally med avslutningssittning på Nygård.
~ Brukshundklubben har fått disponera Nygård vid olika aktiviteter.

Vi har deltagit i mc-Luciakortegen.

Seniorgruppen har varit igång på söndagseftermiddagarna med körning och mekning som planerat på
de gamla 2SS-orna.

Dagarna har innehållit olika slags aktiviteter såsom: terrängkörning, mekning, filmkvällar,
biljardspel, dart, byggnadsarbete och fysisk träning. Tvätt- och omklädningsrummet med bastu har
använts flitigt. FMCK-aftonen har varit sista fredagen i varje månad.

Antalet verksamhetstimmar har under året uppgått till ca 21 480 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 medlemstidning distribuerats centralt en
gång i kvartalet. Många av aktiviteterna vi avhållit har presenterats som separata artiklar i
tidningen. Medlemmarna får en heltäckande bild av vad som händer centralt, i den egna kåren och i de
övriga. Till aktiviteterna Hjul i Parken, FMCKfWIMA-rallyt och Arbetsdagen har separata infoblad
utsänts. Förutom medlemstidningen, har tre Gula Kalender plus infobrev från endurosektionen
utsänts under året.

Myndighetskurser.
Enligt direktiv från CA har följande kurser genomförts i samarbete med
P 7fFo l' fFMCK Riksförbund.

FMCKMVK 1:
FMCKMVK Z:
FMCKGK
FMCKOK

12 elever
13 elever
, Z elever
13 elever

Avtalspersonal har deltagit i central vinterkurs i Rättvik.

Kurschef för kurserna har varit Kent Persson, som med hjälp av kårens instruktörer
givit kursdeltagarna en god utbildning. Kurserna hade avslutning i april.

Avtalsgruppen.
Under året har någon repetitionsutbildning för B-hv-personal ej kunnat genomföras då medel för
denna ej tilldelats oss.

14 personer från 47-årsfördelningen kom på informationsmöte inför avtalskurs. Av dessa
genomförde 1Z personer MVK/GK. Dessa kallas till OK-kurs under 1997 för att kunna teckna avtal.
Vi har 33 st B-hv-avtal fördelade på 6 st Hemvärnskretsstaber; Färs-, Lund-, Malmö-, Svedala-,
Trelleborg- och Ystad.
Kåren har även ett A-ego avtal och ett B-ego avtal.
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Under året har inga frivilligavtal tecknats. Vi har i dag en brist på 2 avtal. Tillsammans med behov
av ett antal reserver, innebär detta att vi måste satsa på vidareutbildning av de som deltagit i
MVKfGK under året.

Avtalshandläggare Göran Palm har under året deltagit vid planeringsmöte med stridsgrupp Malmö,
Kävlinge och Trelleborg, samt ett antal möten vid Malmö Hv-krets.

Förfrågan har inkommit från Malmö Försvarskomrnitte gällande rekryteringsmöjligheter av
ordonnanser till Civila Försvaret/Räddningstjänsten. Även Lund har begärt träff med vår
avtalshandläggare ang. ovanstående fråga. Behovet kan bli mellan 50-60 personer.

Mopedverksamhet.
För att försöka få in ungdomar i föreningen som motvikt till enbart 47 -års-fördelningen, har vi
genomfört 3 mopedkurser Moppeköret® som är ett samarrangemang mellan försäkringsbolaget
HOLMIA och FMCK. Kurs nummer 2 kunde tyvärr ej genomföras p.g.a. för litet antal deltagare. Under
Kul i Fem-veckan ordnade vi under 2 dagar körning för lovlediga skolelever. Det lån på 20.000,-
som vi erhöll från Moppeköret® har betats av under året, genom att vi nu utbildat det antal som
erfordrades för full avskrivning. Vi äger nu de 5 mopeder som används i utbildningen.
Stefan Agren och Preben Åkesson har deltagit i instruktörsutbildningen i Tylöbäck. Övriga instruk-
törer kommer också från föreningen. Det har tyvärr visat sig svårt att rekrytera elever om man
inte når dem direkt personligen. Då Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) på andra håll i
landet helhjärtat stöttat Moppeköret®, hoppas vi på ett möte i början på nästa år kunna etablera
intimt samarbete med deras lokalavdelning i Malmö.

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 många vitala delar nu
inte är anskaffningsbara längre.
Dom bästa 257-orna har öronmärkts för avtalspersonalen.

Kårgården.
Kåren disponerar Nygård, där förutom kanslibyggnad finns ekonomibyggnad innehållande bl. a.
verkstad, garage och förråd. Inga större investeringar har skett under året, men det löpande
underhållet har skötts. Under hösten har dock 32 ton material till grusvägen inköpts för fortlöpande
påläggning. På bilplatsen finns nu också portabel uppkörningsramp. Verkstaden har fått ytterligare
en bänkslipmaskin. En arbetsdag med eftersits genomfördes i maj där ca 25 medlemmar ställde upp.

Traktor och personbilssläp finns. På området finns också en enklare teknikbana om c:a 1500 meter.

Enduro-flnstruktörsutbildningsgruppen.
1996 var gruppens tionde verksamhetsår. De ursprungliga mål vi satte upp har nåtts; omfattande
träning, väl fungerande interna tävlingar, främst KM och duktiga funktionärer.

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 dubbel-
bokningar, som löstes på ett bra sätt genom att träningen flyttades till söndagar.

Gruppen vill härmed rikta ett stort tack till p 7/Fo 11 för bra samarbete.

Gruppen har för femte året genomfört enduroserien "FMCK SKANE" med stort intresse och gott
resultat. Sju klubbar har deltagit i serien. Vi slutade på tredje plats efter FMCK Hässleholm och
MCK HALLANDlA. Klubbmästerskapet som numera ingår i "FMCK SKANE" var hårt in i det sista.
Roland Wihlborg tog titeln som klubbmästare i bredd, tätt följd av Peter Olin och med Lennart
Hansson på tredje platsen. I motionsklassen var det stenhårt, men där vann Kenneth Persson tätt
före Karl-Erik Nilsson och Lars-Erik Nilsson.

Instruktörsutbildning och särskild instruktörsträning har genomförts. B.I a. har i egen regi
genomförts träningsläger och enduroskola klass 2.
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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 repetitionsutbildning åt försvaret.

Övrigt.
Myndighetsrepresentant har under året varit kn Jerker Andersson Hv-friv. Malmö och på Hv-friv.
sidan i Ystad har det varit mj Bo Alfredsson och utb.int. Lena Danilo. Detta samarbete har fungerat
mycket bra.

Från och med oktober har kåren ett ALU-projekt. Detta har resulterat i att alla medlemmar erhållit
..r>. nya stadgarna, att en ny informationsfolder tagits fram, samt fullständig lösöresinventering skett.

Uppvaktningar har skett, och vi har deltagit i allahanda möten där vi förväntats närvara vilka ej
redovisats under ovannämnda huvudgrupper.

Slutord.
På avtalssidan har vi med den senaste rekryteringen kommit bra i fas med behovet. Ett litet problem
är dock att så få vill taga på sig rollen som gruppchef.
Vi väntar nu på att kommunerna skall bli klara med sin organisation, så att de efter att ha framställt
sina behov kan börja krigsplacera frivilligpersonal med anledning av sin nya roll som ansvariga för
befolkningsskyddet och räddningstjänsten i fred som krig. Samtliga kommuner i vår region har
erhållit information om de resurser vi kan ställa till förfogande. Malmö kommun kommer att inrätta
ett beredskapscenter för att lösa uppgiften, vilket också utgör pilotprojekt på uppdrag av ÖCB.
För vår egen del har det dykt upp orosmoln vid horisonten. Det nyligen fattade riksdagsbeslutet att
lägga ned Lv 4, kan i sin förlängning innebära att man vill avyttra fältet där Nygård ligger.
Från myndighetens sida har man dock uttalat sitt stöd för att hjälpa oss att kunna stanna kvar på
nuvarande plats. Även frågeställningen beträffande Fo-sammanslagningens inverkan på Hv-friv-
stödet samt organisationen med 4 kårer i samma Fo ger upphov till funderingar.

Organisationer och myndigheter och alla andra bidragsgivare 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.


