
Verksamhetsberättelse för FMCK - Malmö

Avseende verksamhetsåret 1 Januari 2008 - 31 December 2008

FMCK Malmös 50: e verksamhetsår är nu till ända och styrelsen avger
härmed följande berättelse över kårens arbete:

I styrelsen har ingått följande:

Rikard Sjöström
Mats Palm
Preben Åkesson
Göran Andersson
Tomas Persson
Stefan Sjöholm
Richard Roskvist
Stefan Ahlqvist
Mats Persson
Pär Stigborg
Göran Palm

Kårchef och informationsansvarig
Vice kårchef
Sekreterare
Kassör
Utbildningsansvarig
Enduroansvarig
Trafiksäkerhetsarbete
Tunga fordon och bana
Suppleant
Suppleant
Adjungerad ledamot med uppdrag att sköta föreningens ekonomi.

Revisorer: Stefan Ågren och Peter Wernerheim.
Valberedning: Susan Sterner som med årsmötet 2008 fick förtroendet att själv utse den eller
de som skulle kunna vara henne behjälpliga i arbetet.
Verkställande utskott: Rikard Sjöström, Göran Palm och Preben Åkesson.

Allmänt.
Endurogruppen med Stefan Sjöholm som ansvarig, har svarat för att den organiserade
Enduroträningen på övningsfåltet Revingehed sköts med utmärkt resultat.

Under året har styrelsen avhållit regelbundna protokollförda möten. Ordinarie årsmöte avhölls
i februari med 35 deltagare. Utbildnings-/planeringsmöte med myndigheten har hållits. Möten
med både mc-instruktörerna och mopedinstruktörerna har genomförts. Flertalet möten har
avhållits på Nygård.

För att marknadsföra FMCK deltog vi bl.a. i Regementetsdag i Revingehed (P7), Ceos
kortege i Lund, Motorträffarna i Löddeköpinge och Luciakortegen i Malmö. Medlemsantalet
under året uppgick till 469 st. Medlemsavgiften har under året varit 200:- för vuxen (över 20
år), 125:-
för ungdom (mellan 16 och 19 år) och 75:- för barn (upp till 15 år). Träningsavgift för
medlemskap i endurosektionen har varit 160:-

Kåren är medlem i följande organisationer: SVEMO, Riksidrottsförbundet, Frivillig-
organisationernas Samarbetskommitte i Skåne län (FOS-Skåne), Malmö Frivilligförsvars-
kommitte (MFK), NTF och Malmöidrottens Samarbetsorganisation (MISO).



Kåren har varit representerad vid följande organisationers möten:
Malmö Frivilligförsvarskommitte där Göran Palm varit ledamot, Försvarsmaktens (Skånska
Gruppen) budgeterings-/utbildningsmöten och rekryteringsråd.
Arets riksstämma i Katrineholm, bevistades av Rikard Sjöström som ombud. Övriga
närvarande ur FMCK Malmö var Göran Palm, Göran Andersson och Kjell Larsson. Planerade
och spontana aktiviteter har ägt rum på klubbgården Nygård. Vilken har haft öppet de flesta
onsdagar mellan kl. 19.00-21.00 och lördag/söndagar mellan kl. 12.00-16.00.

Myndighetskurser.
Vid centrala och regionala kurser har vi haft ett flertal deltagare.

Avtal.
Vi har ca 30 stycken i Hemvärnet avtalsplacerade mc-ordonnanser och ytterliggare en del
prao. Under 2008 har samarbetet med FOS-Malmö och Malmö stad angående civila avtal
inom kommunal beredskap fortsatt.

Mopedverksamhet Moppeköret® I trafikantutbildning ungdom.
Vi har under året genomfört 2 mopedkurser - Moppeköret® med inriktning på förarbevis
klass 1. Kurserna hade 14 st. elever sammanlagt med instruktörer och Examensförrättare ur
FMCK Malmö. Mopedutbildningen ger ungdomarna en mycket god grund för att i framtiden
bli säkra och medvetna trafikanter och är förmodligen FMCK Malmös största enskilda bidrag
till ökad trafiksäkerhet.

Information.
Löpande information till medlemmar och andra intresserade har till största delen skett genom
vår officiella webbplats www.fmckmalmo.se och dess forum, Endurosektionens webbplats
http://fmck.malmo.enduro.just.nu samt med E-post och brev.

Trafiksäkerhet
Under året som gått har det inte varit någon särskild fokus på trafiksäkerhet utöver den
ständigt pågående processen i våra utbildningar och vår kursverksamhet.

Endurosektionen.
Under året har vi haft målinriktad gemensam träning på Revingehed vid flera veckoslut. Likt
tidigare har Försvarsmakten visat generositet med tilldelning av körtillfällen som gör att vi
kan bedriva vår verksamhet. Verksamheten på Försvarsmaktens övningsfält är hårt reglerad
och en förutsättning för att FMCK Malmö skall kunna få någon övnings/träningstid alls på
Revingehed är att kåren också producerar mc-ordonnanser för avtal med Försvarsmakten.

FMCK Malmös verksamhet på Revinge håller hög klass och följer naturligtvis de lagar, regler
och instruktioner som gäller. Verksamheten är av vital betydelse för FMCK Malmö. Förutom
att ge FMCK Malmös enduroåkare bra träningsmoment även den enda reella möjligheten för
avtalsplacerade mc-ordonnanser att vidmakthålla sin körförmåga i terräng.

Förare ur FMCK Malmö har deltagit i SydEnduron (tidigare Skåne Enduro). Deltagande av
både civila och militära förare har även skett i allehanda tävlingar såsom Stångebroslaget,
Ränneslättsloppet, Gotland Grand National, Klockarrännet och Novemberkåsan.
Instruktörerna har förbättrat sina personliga fårdigheter på mc, och vidare fått övning ökad
erfarenhet genom att leda olika träningsmoment.
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Kårmotorcyklar.
Kåren disponerar 1 st. Mc255 för utställningsändamål, 22 st. Mc257 i körbart skick för
användning till kårverksamhet inom inhägnat område, samt 42 st. Mc258. Av dessa är ett
antal i icke kördugligt skick. Demontering (reservdelsåtervinning) av dessa pågår.

Klubbgården Nygård.
Av Försvarsmakten disponerar FMCK Malmö Nygård, där det förutom kanslibyggnaden med
lektionssal och andra gemensamma utrymmen även finns en ekonomibyggnad innehållande
verkstad, garage och förråd. På området finns också en enklare teknikbana. Medlemmar ur
FMCK Malmö har på ideell väg gjort och fortsätter genomföra diverse underhållsarbeten och
renoveringar av Nygård.

Övrigt.
Myndighetsrepresentanter ur Försvarsmakten har under året varit Lena Danilo och Lena
Olsson, Rikard Sjöholm och Peter Möller från Skånska Gruppen. Samarbetet har fungerat
mycket bra och 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.

Styrelsen genom

....~~~ .
Mats Palm - Vice Kårchef
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Malmö 2008-12-28

Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö

Förslag till stadgeändring för FMCK Malmö

Bifogas kallelse till FMCK Malmös årsmöte vilket skall avhållas den 10 februari 2009 i enlighet
med FMCK Malmö stadgar antagna den 12 februari 1997

Bakgrund
FMCK Riksförbund har tagit fram och uppdaterat (senaste tillgängliga uppdateringen är gjord
2007) normalstadgar för FMCK kårer. Dessa finns för nerladdning på www.fmck.se under rubriken
dokument, kårstadgar och handboken, kapitel 1. Vid ett antal tillfällen har det diskuterats mellan
styrelsens medlemmar att även vi borde uppdatera våra stadgar. Vid en genomläsning av vår
nuvarande stadgar som antogs 1997 och den nya version som FMCK Riks har tagit fram så
framkommer det tydligt att våra stadgar behöver uppdateras, bland annat så har våra nuvarande
stadgar hänvisningar som inte längre stämmer med verkligheten.

Därför föreslår undertecknad
Att FMCK Malmö antar de normal stadgar för kår som finns upptagna i FMCK handboken (enligt
ovan). För att inte belasta vår ekonomi med onödigt höga portokostnader och av miljöskäl, finns
nuvarande stadgar och naturligtvis de föreslagna att läsa igenom på www.fmckmalmo.se

Under punkten 3.3 medlemskap förslår jag att ett tillägg görs enligt följande:

Medlemsavgiftens storlek för organisation ellerföretagfastställs av kårstyreisen vid varje enskilt
tillfälle. Medlemmar och anställda i sådan organisation eller företag anses ej vara enskilda
medlemmar i kåren dessa infores ej i medlemsregister och omfattas därför ej heller av
försäkringar, förmåner, etc. Dock skall organisationen eller företaget införas i medlemsregistret
under dess namn och organisationsnummer. Syftet med ett organisations- ellerföretagsmedlemskap
skall vara att stödja kåren i dess verksamhet.

Under punkten 7.2 föreslår jag att lydelsen skall vara:

Kårstyreisen består av ordförande och 6 ledamöter samt 2 suppleanter med mandattid av två år.
Kårchef tillika ordförande väljs av kårstämman på jämna år och vice kårchef väljs vid udda år.

Detta skulle då innebära en minskning av nuvarande antal ledamöter med en person, vi får då ett
udda antal ledamöter i styrelsen, vilket naturligtvis underlättar vid eventuella omröstningar. Att
kårchef och vice kårchefväljs av stämman med överlappande mandatperioder om två innebär att vi
få en bättre kontinuitet i ledarskapet av kåren samt inte båda slutar samma år.

Rikard Sjöström
Kårchef FMCK Malmö

http://www.fmck.se
http://www.fmckmalmo.se
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Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö

Förslag till motion frän FMCK Malmö till Riksstämman 2009
Bifogas FMCK Mahnös årsmötes handlingar för föredragning och beslut.

Bakgrund

Genom åren har det blivit omständligare och dyrare att bli mc-ordonnans. Samtidigt har antalet
ordonnanser minskat, i Skåne är bristen nu akut. Vi saknar "mellan tummen och pekfmgret" cirka
30 stycken mc-ordonnanser. Vi lider dock inte brist på intresserade medlemmar, under 2008
rekryterades lO-talet intresserade i FMCK Mahnö varav några genomfört GK:2. Huvuddelen är
dock placerade som PRAO i Hemvärnsförband.

Vadå omständligare och dyrare?
Man måste numera åka iväg på en central kurs "GK2" under två veckor. Många anser sig ha full
möjlighet att kunna fullgöra sina avtalstimmar i hemvärnet under helgövningar och liknande. Men
att ta ledigt från jobb och familj under fjorton dagar är avsevärt svårare. Tidigare kunde man
genomföra GK2 som lokal eller regional utbildning utslaget på flera helger. FMCK riksförbunds
styrelse har tydligt gjort klart att man inte vill att detta skall förkomma.

Som lök på laxen har man lagt till ännu en utbildning innan man rar genomföra GK2, nämligen
Grundförmåga (just nu på prov i Göteborg). Det är naturligtvis ypperligt att genomföra denna på
hemmaplan innan elev skickas till central kurs då utbildningen där kan göras effektivare. Men detta
medför ytterligare krav på en eventuellt intresserad medlem.

Slutligen toppar man det hela med att eleverna skall bölja betala en kursavgift, Till exempel skall
kursen Grundförmåga som går på prov i Göteborg enligt uppgift kosta deltagaren 1300 kr.

FMCK Malmö föreslår därför att FMCK Riksstämma antar följande förslag (6 stycken).
1. Att FMCK kårer skall kunna genomföra lokal utbildning "Grundförmåga''
2. Att FMCK kårer skall kunna genomföra regional "GK2" med stöd av MC-instruktörer

utsedda av FMCK Riks. Regional GK2 skall avslutas med en slutövning och
förarprövning anordnad av FMCK Riks.

3. Att elev som antas till kurs "Grundförmåga'' och! eller GK2 skall ha skrivit på avtal för
placering i Försvarsmakten (hemvärn) eller annan avtalsskrivande myndighet/organisation.

4. Att elev som inte fullgör sitt avtal utan att särskilda skäl föreligger skall kunna bli
återbetalningsskyldiga på delar av kurskostnaden, hur stor del fastställs av FMCK Riks.

5. Att samtliga utbildningar, kompletteringsutbildningar och repetitionsutbildningar i FMCK
utbildningsstege för avtalspersonal fortsättningsvis skall vara kostnadsfria för den enskilde.

För FMCK Mahnö

~Rik d Siöströar . 10S om
Kårehej FMCK Malmö



Malmö 2009-02-18

Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö

Motion från FMCK Malmö till Riksstämman 2009
Vid FMCK Malmös ordinarie årsstämma 2009-02-10 fastställdes att följande motion skulle
insändas till FMCK Riksstämma 2009.

Bakgrund

Genom åren har det blivit omständligare och dyrare att bli mc-ordonnans. Samtidigt har antalet mc-
ordonnanser minskat, i Skåne är bristen nu akut. Vi saknar "mellan tummen och pekfingret" cirka
30 stycken mc-ordonnanser. Vi lider dock inte brist på intresserade medlemmar, under 2008
rekryterades 1O-talet intresserade i FMCK Malmö varav några genomfört GK2. Huvuddelen är
dock placerade som PRAO i Hemvärnsförband.

Vadå omständligare och dyrare?
Man måste numera åka iväg på en central kurs "GK2" under två veckor. Många anser sig ha full
möjlighet att kunna fullgöra sina avtalstimmar i hemvärnet under helgövningar och liknande. Men
att ta ledigt från jobb och familj under fjorton dagar är avsevärt svårare. Tidigare kunde man
genomföra GK2 som lokal eller regional utbildning utslaget på flera helger. FMCK riksförbunds
styrelse har tydligt gjort klart att man inte vill att detta skall förkomma.

Som lök på laxen har man lagt till ännu en utbildning innan man får genomföra GK2, nämligen
Grundförmåga (just nu på prov i Göteborg). Det är naturligtvis ypperligt att genomföra denna på
hemmaplan innan elev skickas till central kurs då utbildningen där kan göras effektivare. Men detta
medför ytterliggare krav på en eventuellt intresserad medlem.

Slutligen toppar man det hela med att eleverna skall börja betala en kursavgift, Till exempel skall
kursen Grundförmåga som går på prov i Göteborg enligt uppgift kosta deltagaren 1300 kr.

FMCK Malmö föreslår därför att FMCK Riksstämma antar följande förslag (5 stycken).

1. Att FMCK kårer skall kunna genomföra lokal utbildning "Grundförmåga"
2. Att FMCK kårer skall kunna genomföra regional "GK2" med stöd av MC-instruktörer

utsedda av FMCK Riks. Regional GK2 skall avslutas med en slutövning och
förarprövning anordnad av FMCK Riks.

3. Att elev som antas till kurs "Grundförmåga" och/eller GK2 skall ha skrivit på avtal för
placering i Försvarsmakten (hemvärn) eller annan avtalsskrivande myndighet/organisation.

4. Att elev som inte fullgör sitt avtal utan att särskilda skäl föreligger skall kunna bli
återbetalningsskyldiga på delar av kurskostnaden, hur stor del fastställs av FMCK Riks.

5. Att samtliga utbildningar, kompletteringsutbildningar och repetitionsutbildningar i FMCK
utbildningsstege för avtalspersonal fortsättningsvis skall vara kostnadsfria för den enskilde.

För FMCK Malmö

Rikard Sjöström
Kårchef FMCK Malmö



Protokoll rör årsstämma
FMCK Malmö den 2009-02-10 kl. 19.00.

§ 1. Stämmans öppnande.

Rickard Sjöström förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar.

Rickard Sjöström valdes till ordforande för mötet.

§ 3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll.

Preben Åkesson valdes till sekreterare för mötet.

§ 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Johan Sandström och Mats Persson valdes till justeringsmän.

§ 5. Fråga om stämman är behörigt utlyst enligt kårens stadgar.

Mötets deltagare ansåg att stämman var behörigt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes efter en rättelse på §17.

§ 7 Nuvarande kårchefen Rikard Sjöström informerar om styrelsens arbete och 2008 års verksamhet.
Samt föredrar förslag på 2009 års verksamhetsinriktning.

Rikard Sjöström föredrog.

§ 8 Fråga om fastställande av verksamhetsinriktning.

Mötets deltagare beslöt omfastställande.

§ 9 Föredragning av den föreslagna verksamhetsberättelsen samt fråga om fastställande av denna.

Rikard Sjöström foredrog och mötets deltagare beslöt omfastställande.

§ 10 Föredragning av kassaberättelse och balansräkning.

Göran Palm föredrog.

§ 11 Föredragning av revisionsberättelse.

Göran Palm föredrog då ingen revisor var närvarande.

§ 12

§13

§ 14
a)
b)

§ 15

Fråga om fastställande av balansräkning.

Mötets deltagare beslöt omfastställande.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret (2008)

Mötets deltagare beslöt om ansvarsfrihet för sittande styrelse.

Förslag och motioner enligt § 3.5 i kårstadgama.
Förslag till stadgeändring enligt bilaga 1.
Motion till FMCK Riksstämma enligt bilaga 2.
Efter ändring beslöt mötets deltagare om godkännande.

Fastställande av medlemsavgifter för 20 l O.
Nuvarande: vuxen (20 år och upp) 200:-, ungdom (16-19 år) 125:-, barn (upp till 15 år) 75:-

Mötets deltagare beslöt omfastställande.



§ 16 Val av kårchef tillika ordförande på 1 år.
Nuvarande: Rikard Sjöström
Rikard Sjöström valdes till kårchef

§ 17 Val av tre fyra styrelseledamöter på två år:
Nuvarande: Preben Åkesson

Stefan Sjöholm
Göran Andersson, valdes föregående år - fyllnadsval på ett år
Rickard Roskvist, valdes föregående år - fyllnadsval på ett år

Preben Åkesson och Göran Andersson samt Rickard Roskvist avstår.
Torbjörn Pålsson, Max Olsson, Göran Palm samt Stefan Sjöholm valdes till ledamöter.

Styrelseledamöter som valdesforegående år och sitter kvar till 20JOårs stämma.
Mats Palm (vice kårchej), Tomas Persson, Stefan Ahlqvist.
Adjungerad styrelseledamot är Göran Palm med uppdrag att sköta FMCK Malmös ekonomi.

§ 18 Val av suppleant på två år.
Nuvarande: Pär Stigborg
Pär Stigborg avstår. Anders Hansson valdes till suppleant.
Suppleant som valdes förgående år och sitter kvar till20JO års stämma: Mats Persson

§ 19 Val av revisorer samt suppleanter får dessa på ett år
Nuvarande revisorer: Stefan Ågren och Peter Wernerheim.
Stefan Ågren och Hans Hjertsäll valdes till revisorer.
Suppleanter: Vakanta
Johan Sandgren valdes till suppleant.

§ 20 Val av valberedning får ett år.
Nuvarande: Susan Sterner.
Susan Sterner (sammankallande) samt Pär Stigborg valdes till valberedning.

§ 21 Avslutning.

Rikard Sjöström tackade de 32 deltagande och där bjöds på kaffe med dopp.

Protokollförare: Mötesordförande :

Preben Åkesson Rikard Sjöström

Justeringsman: Justeringsman:

Mats Persson

Bil. 1. Förslag till stadgeändring Bil. 2. Motion till FMCK Riksstämma

Bil. 3 Verksamhetsberättelse 2008



Malmö 2009-02-10

Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö

PROTOKOLL I KONSTITUERANDE MÖTE FMCK MALMÖ (Org.nr. 846001-7950)

Sammanträdesdatum: 2009-02-10 på Malmö Frivilligförvarscentrum i Husie - Malmö.

Närvarande: Rikard Sjöström, Mats Palm, Göran Palm, Max Ohlsson, Mats Persson.
Frånvarande: Stefan Sjöholm, Torbjörn Pålsson, Stefan Ahlqvist, Tomas Persson, Anders Hansson.

§ 1. Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordinarie styrelseledamöter
Rikard Sjöström Kårchef, tillika ordförande samt informations- och trafiksäkerhetsansvarig
Mats Palm Vice kårchef, tillika vice ordförande och sekreterare
Göran Palm Kassör, tillika avtalsansvarig
Tomas Persson Utbildningsansvarig
Stefan Sjöholm Enduro- och tävlingsansvarig
Max Ohlsson Fordonsansvarig - avtalsfordon (MC 258)
Stefan Ahlqvist Banansvarig (Nygård)
Torbjörn Pålsson

Suppleanter
Mats Persson
Anders Hansson

Uppdragsgivna utom styrelse
Stefan Ågren Revisor
Hans Hjertsäll Revisor
Johan Sandgren Revisor suppleant
Susan Sterner Valberedning - sammankallande
Pär Stigborg Valberedning

§ 2. Till verkställande utskott (VU) utsågs Rikard Sjöström, Mats Palm, Göran Palm.

§ 3. Till firmatecknare utsågs Rikard Sjöström och Göran Palm var för sig.
Vid förfall av någon ordinarie firmatecknare utsågs Mats Palm som ersättare.
Vid uttag större än 25 000: - krävs minst två firmatecknares underskrift.

§ 4. Behöriga att hämta/utkvittera post utsågs samtliga i styrelsen.

§ 5. Nästa ordinarie styrelsemöte hålles den 2009-02-24 kl. 19.00 på Nygård.

§ 6. Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Justeras

-~--- -- --- ---------
Mats Palm, sekreterare Rikard Sjöström, ordförande



REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, utsedda att granska FMCK MALMÖ' s kassaförvaltning, får härmed avgiva
följande berättelse över vår granskning.

För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaper, protokoll och andra
handlingar som lämna uppgift om kårens ekonomi och styrelsens förvaltning.

Räkenskaperna som siffergranskats, är förda med mycket god ordning, och ingen
anledning till anmärkning föreligger beträffande de till oss överlämnade
redovisningshandlingarna.

Kommentar till balansräkningen:
Konto 1361 Värdeper08-12-31 260 272:22 kr.
Konto 1362 Värde per 08-12-31 277 240:95 kr.

Vi tillstyrker därför att överskottet kronor 18 859:62 balanseras i ny räkning,
och styrelsen bevilj as ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Malmö 2009-02-02

C's14_d~ -sle~~~Ågren

---A~L»>~k- _
Peter Wflherheim


