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FMCK Malmös 48: e verksamhetsår är nu till ända.
Styrelsen avger härmed följande berättelse över kårens arbete:

I styrelsen har ingått iöljande:

Kårchef
Vice kårcheflA vtalshandläggare
Utbildningsansvarig
Vice sekreterare samt Info- och www-ansvarig
Kassör
Enduroansvarig
Materialansvarig, fordon
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant/Sekreterare
Revisorer: Stefan Ågren och Peter Wernerheim.

Mats Palm
Göran Palm
Göran Andersson
Rikard Sjöström
Christin Pihlqvist
Jonas Engdahl
Jörgen Nielsen
Marie Ryberg
Stefan Sjöholm
Håkan Andreasson
Pär Stigborg
Preben Åkesson

Valberedning: Agata Kammerton (sammankallande) Peter Olin

Verkställande utskott: Mats Palm, Christin Pihlqvist och Göran Palm

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

Under året har styrelsen avhållit Il protokollförda möten. Årsmötet avhölls i februari med ett 50-
tal deltagare. Styrelsemöten har satts till sista torsdag varje månad under året.
Utbildnings-/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, Uppvisning i samband med
Malmö Husarbataljons (hemvärnet) firande av nationaldagen, Luciakortege samt uppvisning på
Bara julmarknad.
Vissa av aktiviteterna genomfördes i samarbete med Försvarsmakten.
Medlemsantalet under året uppgick till 406 st. År 2005 var antalet medlemmar 459 och 2004
uppgick antalet till 463. Medlemsavgiften har varit 150:-1100:-/50:-.

Kåren är medlem i följande organisationer: SVEMO, Riksidrottsförbundet,
Frivilligorganisationernas Samarbetskommitte i Skåne län (FOS-Skåne),
Malmö Frivilligförsvarskommitte (MFK), NTF och Malmöidrottens Samarbetsorganisation
(MISO). Vi har mottagit MISO-bladet en gång i månaden.
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Kåren har varit representerad vid följande organisationers möten: Malmö
Frivilligförsvarskomrnitte där Göran Palm varit ledamot, Skånska Gruppens (SKG) budgeterings-
/utbildningsmöten, SKG rekryteringsråd. Under året har även Skånes FMCK-förbund varit aktivt.
I styrelsen ingick Göran Andersson (ledamot) och Jan Nejdebring (ordf./kassör).

Årets riksstämma i Hässleholm, bevistades av Mats Palm, Göran Palm och Göran Andersson.
Planerade och spontana aktiviteter har ägt rum på Nygård.
Vi har haft öppet onsdagar mellan kl. 19.00-22.00 och lördag/söndagar mellan kl. 12.00-16.00.

Vi har som vanligt deltagit i mc-luciakortegen i Malmö. Det har blivit tradition att vi deltar. En
del av våra ordonnanser medverkade på Mc 258. Med övriga FMCK: are på civila motorcyklar,
blev vi ett drygt IS-tal personer som deltog.

De dagar då det varit aktiviteter på Nygård har de innehållit olika slags begivenheter såsom
harnburgerförsäljning, fikaträffar, terrängkörning, mekning, filmkvällar, biljardspel, dart och
byggnadsarbete. Tvätt- och omklädningsrummet med bastu har använts.

Myndighetskurser.
Vi har under året tyvärr inte haft några myndighetskurser i FMCK-Malmös regi.
Vid centrala kurser har vi haft ett antal deltagare. Man har bl.a. medverkat i GK 2 och
Trafikdirigeringskurser. Under året har vi :fatt en förordnad FMCK instruktör (Göran Andersson)
och en förordnad Trafikdirigeringsinstruktör (Rikard Sjöholm).

Avtalsgruppen.
Vi har 36 st. HvlFM-avtal fördelade på 4 st. Hemvärnsbataljoner; 1-4:e. Kåren har även två A-
ego avtal och ett B-ego avtal. Under året har 4 frivilligavtal tecknats.
Under -06 har samarbetet med FOS-Malmö och Malmö stad angående civila avtal inom
kommunal beredskap utökats. Avtal finns mellan FOS och Malmö stad. Behovet kommer att
ligga på minst 10 avtal genom kåren. Utbildning i kommun kunskap och krishantering har
genomförts genom Malmö Stads försorg. Avtalshandläggarna vid FMCK Malmö har deltagit i
utbildn ingen.

I samband med omorganisationen av hemvärnet har behovet minskat till totalt 36 ordonnanser
inklusive transportgruppchefer. Avtalshandläggare har under året varit Göran Palm och Preben
Åkesson, assistans har även Jan-Olof Ohlin gett oss då han deltagit vid planeringsmöte med l:a
hv-bataljon samt ett antal bataljonstabsmöten. Under året har Göran Palm medverkat i
rekryteringsrådet vid Skånska Gruppen samt vid rekryteringsmöten vid l:a bataljon.

Mopedverksamhet Moppeköret® / trafikantutbildning ungdom.
För att försöka få in ungdomar i föreningen har vi bl.a. genomfört en mopedkurs. Moppeköret
® är ett samarrangemang mellan försäkringsbolaget TRYGGHANSA och FMCK. Kursen hade 6
elever.
Instruktörerna kommer från föreningen. Det har tyvärr visat sig svårt att rekrytera elever om man
inte når dem personligen. Under året har Moppeköret D sponsrats av Malmö Gatukontor samt av
Riksförbundet. Vi har i år också blivit godkända för att bedriva utbildning och examinering av
förarbevis för moped klass l (EU-moped) och hoppas på att komma igång med utbildningarna
under våren 2007.
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Information.
Löpande information till medlemmar och andra intresserade har till största delen skett genom vår
officiella hemsida http://malmo.fmck.se och Endurosektionens sida
http://fmck.malmo.enduro.;ust.nu
Information har även spridits med e-post och i vissa fall med brev. Dessutom så har lavabladet
åter börjat ges ut, under 2006 kom ett höstnummer ut (fler är planerade under 2007).
Några av aktiviteterna som vi har genomfort har presenterats som notiser på hemsidan. Vidare
har Gula Bladet via endurosektionen sänts ut under året. Vi har deltagit i olika aktiviteter, militära
såväl som civila, t ex Södra Skåningarnas dag och luciakortegen i Malmö. Uppvisningsgruppen
har genomfort två uppvisningar (Nationaldagsfirande hos Malmö Hv-bataljon och vid
julmarknaden i Bara).

Trafiksäkerhet
Under året som gått har det inte varit mycket aktivitet på trafiksäkerhetssidan.

Enduro- / Instruktörsutbildningsgruppen.
Under året har vi haft målinriktad träning nästan varje veckoslut. Under juni månad hade vi ett
träningsläger på Revingehed under ledning av våran Sjufaldige världsmästare Anders Eriksson
med hjälp av Kristoffer Almen. Även Anders pappa Hans hjälpte till. Denna helg var mycket
givande for både vuxna och Ungdomar. Pansartrofen genomfordes for 6: e gången i rad och det
visade sig bli samma succe som tidigare. För andra året i rad hade tävlingen SM status vilket
ställde höga krav på oss som arrangör. Men en stor uppslutning från klubbens medlemmar gjorde
att det verkligen blev succe.

Likt tidigare har Södra Skånska Gruppen visat stor generositet med tilldelning av körtillfälle som
gör att vi kan bedriva vår verksamhet. Ett speciellt stort tack till Kn Gerhard Kosel. Gruppen har
for fjortonde året kört tävlingarna i FMCK Skåne-Enduro. Fyra klubbar har deltagit i serien.
Resultatlistor redovisas på gruppens årsmöte. Deltagande har skett i allehanda tävlingar såsom
Stångebroslaget, Ränneslättsloppet, Novemberkåsan och Gotland Grand National. Instruktörerna
har forbättrat sina personliga färdigheter på mc, och vidare fått övning genom att leda olika
träningsmoment. Kåren är i ett generationsskifte när det gäller instruktörer, därfor 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 g_ e411erskötsel 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 försvarsmakten.

Kårmotorcyklar.
Kåren disponerar for närvarande 2st Mc255 for utställningsändamål, drygt 20-talet Mc257 i
körbart skick for användning till kårverksamhet inom inhägnat område, samt 42st Mc258. Av
dessa är ett antal i icke kördugligt skick. En skrotningsutredning av dessa pågår eftersom
tillgången på vitala reservdelar är dålig. Kåren hade också ett stort antal Mc255 och Mc257 som
har utrangerats under året.
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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. Fortverket har fortsatt ombesörjt elkostnaden. Mindre renoveringar har
gjorts, såsom målning och uppfräschning. Traktor, hjullastare och personbilssläp finns. Under
året har vi haft en stor ökning av aktiviteten på Nygård.

Övrigt. O/!$(J'n
Myndighetsrepresentant har under året varit utbint. Lena Dmtfte, Kn Per-Ola Axelsson och
Kn Bo Nilsson i Revinge. Samarbetet har fungerat mycket bra. Vi har deltagit i de möten där
vi förväntats närvara.

Slutord.
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.


