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FMCK Malmös 44:e verksamhetsår är nu till ända. Styrelsen avger härmed följande
berättelse över kårens arbete:

I styrelsen har ingått följande:

Kårchef 1Avtalshandläggare
Vice kårchef Ilnfoansvarig
2:e vice kårchef 1Byggnadsförvaltare
SekreterareIAvtalshandläggare
Ledamot 1Kassör
Ledamot 1Utbildningsansvarig
Ledamot 1Enduroansvarig
Ledamot 1Ungdomsansvarig
SuppleantIT ouringansvarig
Suppleant 1 trafiksäkhetsansv/v. sekr
Suppleant 1Ansvarig kår-MC

Adjungerad till styrelsen:
Utbildningsledare:

Revisorer: Greger Hanevik och Kjell Larsson.

Göran Palm
Håkan Andreasson
Rickard Brodin
Preben Åkesson
Stefan Ägren
Göran Andersson
Jonas Engdahl
Anders Hansson
Ann-Christin Risberg
Irene Åkesson
Mats Palm

Conny Nordh

Valberedning: Conny Nordh (sammankallande) Marie Ryberg och Peter Olin.

Verkställande utskott: Göran Palm, Stefan Ägren och Preben Åkesson.

Allmänt.
Kurschef var Jan-Olof Ohlin.
Miljöansvarig var Peter Olin.

Endurogruppen med Jonas Engdahl som ansvarig har svarat för att den
organiserade körningen på övningsfältet Revingehed skötts utmärkt.

Under året har styrelsen avhållit 12 protokollförda möten. Arsmötet avhölls i februari
med 46 deltagare. Utbildnings-I planeringsmöte med myndigheten och FMCK:s kårer
i Skåne har avhållits. Möten med både mc-instruktörerna och mopedinstruktörerna
har genomförts. Flertalet möten har avhållits på Nygård.
För att marknadsföra oss deltog vi bl a på Södra Skåningarnas dag, Swedish
BikeMeet, Vallåkraträffen och Frivilligförsvarets dag på Jägersro. Vissa av
aktiviteterna genomfördes i samarbete med Försvarsmakten.

Medlemsantalet under året uppgick till 450, varav 47 var kvinnor. Ar 2001 var antalet
medlemmar 416 och 2000 uppgick antalet till 419. Medlemsavgiften har varit 125:-
/75:-/50:-.

Kåren är medlem i följande organisationer: SVEMO, Riksidrottsförbundet,
Frivilligorganisationernas Samarbetskommitte i Skåne län (FOS-Skåne),
Malmö Frivilligförsvarskommitte (MFK) och Malmöidrottens Samarbetsorganisation
(MISO).



Kåren har varit representerad vid följande organisationers möten: Malmö
Frivilligförsvarskommitte där Göran Palm varit ledamot, Fo Skånes IHv-ting, Södra
Skånska Gruppens(SSkG) budgeterings-/utbildningsmöten, SSkG DUC-möte, och
Husie Stadsdelsföreningsmöten. Under året har även Skånes FMCK-förbund varit
aktivt. I styrelsen ingår Håkan Andreasson som vice ordförande.

Arets riksstämma i Skövde, tillika ledarskapsutbildning, bevistades av Göran Palm.
Planerade och spontana aktiviteter har ägt rum alla dagar på Nygård. Vi har haft
öppet onsdag och torsdag mellan kl. 19.00-22.00, lörd - och sönd. mellan
kl. 12.00-16.00. Torsdagskväll är tillika kansliafton.

Under året arrangerade kåren ett mc-rally och två mc-utflykter. Vi har även
medverkat i organisationskommitten gällande Swedish BikeMeet på High Chaparral
samt deltagit i träffdagarna. Under året har vi även ansvarat för trafikövervakning vid
Vallåkraträffen. Vi har som vanligt deltagit i mc-Iuciakortegen i Malmö. Det har blivit
tradition att vi deltager. En del av våra ordonnanser medverkade på Mc 258. Vi hade
även besök av Elmgren från FMCK Örebro som kört ner på en Mc 357 för att
medverka. Med övriga FMCK:are på civila motorcyklar, blev vi 12 personer som
deltog.

Seniorgruppen har varit igång på söndagseftermiddagarna med körning och mekning
som planerat på de gamla 255-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.

Antalet verksamhetstimmar har under året uppgått till ca 22 700 timmar.

Myndighetskurser.
Under året har Inga myndighetskurser genomförts. Detta på grund av brist på
instruktörer.

Avtalsgruppen.
Under året har repetitionsutbildning i motortjänst för Hv/FM-personal genomförts för
att hålla kvar kunskaperna gällande mc 258. Vi har 35 st Hv/FM-avtal fördelade på 8
st Hemvärnsbataljonsstaber; Färs-, Lund-, Malmä-, Svedala-, Trelleborg-, Hörby,
Eslöv och Ystad. Kåren har även tre A-ego avtal och ett B-ego avtal. Under året har
3 frivilligavtal tecknats.
Vi har i dag en brist på fem militära avtal och tre civila. I samband med
omorganisationen av hemvärnet kommer behovet att öka ytterligare.
avtalshandläggare har under året varit Göran Palm och Preben Åkesson, assistans
har även Jan-Olof Ohlin gett oss då han deltagit vid planeringsmöte med hv-bataljon
Färs samt ett antal bataljonstabsmöten.

Mopedverksamhet Moppeköret® I trafikantutbildning ungdom.
För att bl a försöka få'in ungdomar i föreningen som motvikt till enbart 47-års-
fördelningen. har vi genomfört en mopedkurs. Moppeköret® är ett samarrangemang
mellan försäkringsbolaget TRYGGHANSA och FMCK. Kursen hade 14 elever.



Instruktörerna kommer från föreningen. Det har tyvärr visat sig svårt att rekrytera
elever om man inte når dem personligen. Under året har Moppeköret® sponsrats av
Malmö Gatukontor samt av Riksförbundet.

Infonnation
Informationen till medlemmarna har under året varit extra omfångsrik. Den löpande
informationen har till största delen skett genom ett flertal artiklar i FMCK-Journalen,
organisationens rikstäckande medlemstidning som 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. Ett informationsblad som presenterade våra aktiviteter
under 2002 sändes ut till alla medlemmar. Förutom Gula Kalendem har några
infobrev från endurosektionen sänts ut under året.
Vi har deltagit i olika aktiviteter, militära såväl som civila, t ex Hemvärnets dag på
Jägersro, Vallåkraträffen och Södra Skåningarnas dag. Vi har ökat vårt deltagande
så att fler har fått reda på vem vi är, samt vad FMCK Malmö bedriver.
Hemsidan har varit vår bästa infokanal under året. Här har vi kunna nå många under
en kort period. För att nå oss och se vad vi från kåren kan erbjuda, gå in på
fmck.malmo.just.nu.
Under året har också ett flertal företag fått reda på vår existens vilket har resulterat i
en hel del bra rabatter för medlemmarna.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsarbetet i kåren har under verksamhetsåret inte varit så stort. Vid
Vallåkraträffen arbetade ett antal mc-ordonnanser med att rensa vägar för
utryckningsfordon samt se till så att trafiken flöt. Detta kommer vi att göra även år
2003.

Enduro-/lnstruktörsutbildningsgruppen.
2002 var gruppens femtonde verksamhetsår. Målen inom Enduro I
Instruktörsutbildningsgruppen har nåtts genom omfattande träningar, tävlingar och
verksamhetsengagemang.

Under året har vi haft målinriktad träning nästan varje veckoslut. Under april månad
hade vi ett enklare träningsläger med Jan Hultberg. Denna helg innebar att vi fick lite
ny mark under hjulen vilket gjorde att vi fick körstandarden höjd inom klubben. Micke
Nilsson besökte oss även i år. Och som vanligt så gav han oss en lektion i hur man
kan framföra en mc i skogen. Med hans övertygande körsätt är vi alla överens om att
detta givetvis ska få återkomma. Att vädret var helt perfekt gjorde inte saken sämre.
Genom detta läger är vi helt överens om att vi blivit bättre o säkrare mc-förare.

Pansartroten togs åter upp och det visade sig bli samma succe som vi hoppats på.
Välmeriterade förare som deltog var Jonas Hermansson MA Lerum, Sven-Erik
Jönsson, Tibro, Thomas Bengtsson Örebro. Men starkast för dagen var Jonas
Hermansson som vann Senior klassen.

Likt tidigare har Södra Skånska Gruppen visat stor generositet med tilldelning av
körtilIfäIIe som gör att vi kan bedriva vår verksamhet. Ett speciellt stort tack till kn
Gerhard Kosel.



Gruppen har för tionde året kört tävlingarna i FMCK Skåne-Enduro. Fem klubbar har
deltagit i serien. I lagtävlingen blev vi placerade på en hedrande tredje plats.
Resultatlistor redovisas på gruppens årsmöte.

Deltagande har skett i allehanda tävlingar såsom Stångebroslaget,
Ränneslättsloppet, Novemberkåsan 12 timmars i Skövde och Gotland Grand
National. Vi hade även tre lag med i 24 -timmars i Strängnäs.

Instruktörerna har förbättrat sin personliga färdighet på mc, och vidare fått övning
genom att leda olika träningsmoment. Kåren är i ett generationsskifte när det gäller
instruktörer, därför är verksamheten på Revingehed mycket viktig.
Myndigheten erhåller redan vid inryckningen så gott som fullt utbildade mc-
ordonnanser vad gäller körteknik, och till viss del vad gäller skötsel av motorcykeln.
Såväl krigsplacerade mc-ordonnanser som avtalsbundna frivilligordonnanser
deltager i gruppens verksamhet och vidmakthåller sin färdighet på motorcykel.
Härigenom har gruppen även fullgjort en viss grund- och repetitionsutbildning åt
försvarsmakten.

Kårmotorcyklar.
Kåren disponerar för närvarande mC255, mc257 samt mc258. 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 258-orna har öronmärkts för avtalspersonalen. Vi väntar fortfarande på
en ny tilldelning av mc 258 , då alla placerade ordonnanser skall ha varsin mc. När vi
får fler mc 258 kommer vi att leverera motsvarande antal mc 255 och 257 för
utrangering.

Kårgården.
Av myndigheten disponerar kåren Nygård, där förutom kanslibyggnad finns
ekonomibyggnad innehållande bl a verkstad, garage och förråd. På området finns
också en enklare teknikbana om c:a 1200 meter.
Kåren svarar själv för alla drifts- och underhållskostnader. Det tidigare
myndighetsstödet (c:a 13,5' kr) gällande viss del av elkostnad , ströks när
P 2/Fo 14 blev vår nya samarbetspartner. Traktor och personbilssläp finns. Under
året har vi haft en stor ökning av aktiviteten på Nygård. En stor del av de ungdomar
som genomgått Moppeköret® har stannat kvar och börjat meka med våra jawor.
Vi har under året haft ett inbrott där tv och videokombination plus video stals. En
brandsyn har gjort under året för att vi skall kunna använda vår lektionssal för 30
personer. Utrymningsvägar fick byggas om, ett antal brandsläckare samt
seriekopplade brandvarnare fick införskaffas.

Övrigt.
Myndighetsrepresentant har under året varit utbint Lena Danilo i Revinge. Även om
det under året har gjort en stor omorganisation i Revinge har samarbetet fungerat
bra.

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



Slutord.
På avtalssidan har vi med den senaste rekryteringen kommit närmare behovet. Även
behovet av gruppchefer är på väg att lösas då ett antal av de nya ordonnanserna har
påbörjat utbildning till detta.

Vi väntar nu på att kommunerna skall fastställa sina behov av mc-ordonnanser så att
de kan börja placera frivilligpersonal med anledning av sin nya roll som ansvariga för
befolkningsskyddet och räddningsljänsten 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. Kontakt med
beredskapssamordnaren i Skåne län har etablerats under året. Malmö
Frivilligförsvarskommitte samordnar detta med alla frivilligorganisationer.

Utan regemente hänger övningsfältet på vilket Nygård är beläget i luften.
Diskussioner förs av myndigheten när det gäller avyttring aven del av övningsfältet.
Vi vet ännu inte hur detta kommer att drabba Nygård och FMCK Malmö.

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.

Håkan AndreassonGöran Palm

Göran Andersson

Preben ÅkessonAnders Hansson

Jonas Engdahl

Stefan Ågren Rickard Brodin


