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Verksamhetsberättelse för FMCK - Malmö

Avseende verksamhetsåret 1 Januari 2009 - 31 December 2009

FMCK Malmös 51: e verksamhetsår är nu till ända och styrelsen avger
härmed följande berättelse över kårens arbete:

I styrelsen har ingått följande:

Rikard Sjöström
Mats Palm
Göran Palm
Tomas Persson
Stefan Sjöholm
Stefan Ahlqvist
Max Ohlsson
Torbjörn Pålsson
Mats Persson
Anders Hansson

Kårchef och informations och trafiksäkerhetsansvarig
Vice kårchef tillika sekreterare
Kassör
Utbildningsansvarig
Enduroansvarig
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant

Revisorer: Stefan Ågren och Hans Hjertsäll.
Valberedning: Susan Sterner (sammankallande) och Pär Stigborg.
Verkställande utskott: Rikard Sjöström, Mats Palm och Göran Palm

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

Under året har styrelsen genomfört regelbundna protokollförda möten. Ordinarie årsmöte
avhölls i februari med ca 45 deltagare.

Medlemsantalet under året uppgick till 417 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 endurogruppen 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 Frivillig-
försvarskommitte där Göran Palm varit ledamot, Försvarsmaktens (Skånska Gruppen)
budgeterings-/utbildningsmöten och rekryteringsråd. Årets riksstämma i Älvdalen, bevistades
av Rikard Sjöström, Susan Sterner som ombud och Kjell Larsson.



Kursverksamhet.
Vid centrala och regionala kurser har vi haft ett flertal deltagare. Dock har inte alla som
önskat kunnat beredas plats då antalet utbildningsplatser inte räckt till.

Avtal.
Vi har haft 33 stycken i Hemvärnet avtalsplacerade mc-ordonnanser. Under 2009 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 1 mopedkurs - Moppeköret® med inriktning på förarbevis klass
1. Kursen hade 11 st. elever, 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 FMCK Malmös största enskilda bidrag till ökad trafiksäkerhet.
Under hösten har vi övergått till en mer renodlad ungdomsverksamhet med såväl
trafikantutbildning som moped- och mc-körning. 12 ungdomar har varit aktiva och till
ansvariga ungdomsledare för detta utsågs Susan Sterner och Lotta Palm, vilka båda under året
genomfört FMCKs centrala ungdomsledarutbildning.

Information.
Löpande information till medlemmar och andra intresserade har till största delen skett genom
vår officiella webbplats www.fmckmalmo.se och dess forum, Endurogruppens webbplats
http://fmck.malmo.endurojust.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 gemensam träning på Revingehed. Antalet träningstillfällen under 2009
var 27 st. Försvarsmakten "P7" har visat stor generositet med tilldelning av körtillfällen,
tyvärr kommer träningstillfållena att minska under kommande år vilket gör att vi börj ar få
svårt att bedriva en målinriktad träning. Verksamheten på Försvarsmaktens övningsfällt är
idag hårt reglerad.

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 genom att
ge våra förare bra träningsmoment.

Förare ur FMCK Malmö har deltagit i SydEnduron. 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 färdigheter på mc, och vidare fått övning ökad erfarenhet genom att leda olika
träningsmoment.

Kårmotorcyklar.
Kåren disponerar 1 st Mc255 för utställnings ändamål, 22 st Mc257 i körbart skick för
användning till kårverksamhet inom inhägnat område, samt 36st Mc258. 10 st av de 36
Mc258 har körförbud då de ej godkänts vid senaste GT/kontroll av P7.
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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 tekniktränings-
slinga som tillsammans med endurogruppens träningstillfållen iRevinge är den enda reella
möjligheten för avtalsplacerade mc-ordonnanser att vidmakthålla sin körförmåga i terräng ..
Medlemmar ur FMCK Malmö har på ideell väg gjort och fortsätter genomföra diverse
underhållsarbeten och renoveringar av Nygård.

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 såväl stora som små arbetsinsatser i det "tysta" gjort verksamheten
möjlig. Inte heller glömmer vi de medlemmar som stödjer vår verksamhet genom att fortsatt
vara medlemmar, även om man inte längre är lika aktiv.

Styrelsen genom

1lfIJ1L-........; :;y..~ .
Mats Palm - Vice Kårchef

Sändlista
Medlemmar i FMCK Malmö (utdelas på årsmötet, samt finns att tillgå på klubbgården).
FMCK Riks
Kn. Bertil Öhrstrand SSK/P7 "handläggare FMCK "
Kn. Jerker Andersson SSK/P7 "handläggare ungdomsverksamhet"
Malmö Stad Fritidsförvaltningen
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009

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 lämnar uppgift om kårens ekonomi och styrelsens förvaltning.

Räkenskaperna har siffergranskats, är förda med ordning, och ingen anledning till anmärkning
föreligger beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingar.

Kommentar till balansräkningen:
Konto 1361 Värde per 091231 266597,67 kr
Konto 1362 Värde per 091231 283 978,80 kr

Vi tillstyrker därför att underskottet kronor 48 139,88 balanseras i ny räkning, och styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Malmö 2009-02-17

~I/p
StfunAgren
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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 Frivillig-
försvarskommitte där Göran Palm varit ledamot, Försvarsmaktens (Skånska Gruppen)
budgeterings-/utbildningsmöten och rekryteringsråd. Årets riksstämma i Älvdalen, bevistades
av Rikard Sjöström, Susan Sterner som ombud och Kjell Larsson.



Kursverksamhet.
Vid centrala och regionala kurser har vi haft ett flertal deltagare. Dock har inte alla som
önskat kunnat beredas plats då antalet utbildningsplatser inte räckt till.

Avtal.
Vi har haft 33 stycken i Hemvärnet avtalsplacerade mc-ordonnanser. Under 2009 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 1mopedkurs - Moppeköret® med inriktning på förarbevis klass
1. Kursen hade 11 st. elever, 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 FMCK Malmös största enskilda bidrag till ökad trafiksäkerhet.
Under hösten har vi övergått till en mer renodlad ungdomsverksamhet med såväl
trafikantutbildning som moped- och mc-körning. 12 ungdomar har varit aktiva och till
ansvariga ungdomsledare för detta utsågs Susan Sterner och Lotta Palm, vilka båda under året
genomfört FMCKs centrala ungdomsledarutbildning.

Information.
Löpande information till medlemmar och andra intresserade har till största delen skett genom
vår officiella webbplats www.fmckmalmo.se och dess forum, Endurogruppens 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 gemensam träning på Revingehed. Antalet träningstillfållen under 2009
var 27 st. Försvarsmakten "P7" har visat stor generositet med tilldelning av körtillfållen,
tyvärr kommer träningstillfållena att minska under kommande år vilket gör att vi börjar få
svårt att bedriva en målinriktad träning. Verksamheten på Försvarsmaktens övningsfållt är
idag hårt reglerad.

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 genom att
ge våra förare bra träningsmoment.

Förare ur FMCK Malmö har deltagit i SydEnduron. 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 färdigheter på mc, och vidare fått övning ökad erfarenhet genom att leda olika
träningsmoment.

Kårmotorcyklar .
Kåren disponerar 1 st Mc255 för utställnings ändamål, 22 st Mc257 i körbart skick för
användning till kårverksamhet inom inhägnat område, samt 36st Mc258. lOst av de 36
Mc258 har körförbud då de ej godkänts vid senaste GT/kontroll av P7.
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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 tekniktränings-
slinga som tillsammans med endurogruppens träningstillfållen i Revinge är den enda reella
möjligheten för avtalsplacerade mc-ordonnanser att vidmakthålla sin körförmåga i terräng ..
Medlemmar ur FMCK Malmö har på ideell väg gjort och fortsätter genomföra diverse
underhållsarbeten och renoveringar av Nygård.

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 såväl stora som små arbetsinsatser i det "tysta" gjort verksamheten
möjlig. Inte heller glömmer vi de medlemmar som stödjer vår verksamhet genom att fortsatt
vara medlemmar, även om man inte längre är lika aktiv.

Styrelsen genom

d&1---............-p..~:? .
Mats Palm - Vice Kårchef

Sänd lista
Medlemmar i FMCK Malmö (utdelas på årsmötet, samt finns att tillgå på klubbgården).
FMCK Riks
Kn. Bertil Öhrstrand SSKlP7 "handläggare FMCK "
Kn. Jerker Andersson SSKlP7 "handläggare ungdomsverksamhet"
Malmö Stad Fritidsförvaltningen
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.'~L---..../!:~p..~./? .
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Protokoll för årsstämma
FMCK Malmö den 2010-02-23 kl. 19.00.

§ 1. Stämmans öppnande.

Rickard Sjöström förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar.

Rickard Sjöström valdes till ordförande för mötet.

§ 3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll.

Mats Palm valdes till sekreterare för mötet.

§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll..

Torbjörn Pålsson och Stefan Ahlquist valdes till justeringsmän.

§ 5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning.

Mötets deltagare ansåg att stämman var behörigt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes ..

§ 7 Behandling av verksamhet- och förvaltningsberättelser

verksamhet- och förvaltningsberättelse föredrogs.

§ 8 Revisionsberättelse.

Göran Palmföredrog.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för kårstyreisen

Mötets deltagare beslöt om ansvarsfrihetför sittande styrelse.

§ 10 Behandling av förslag som framlagt enligt bestämmelser i kårstadgarna § 4.5

Inga förs lag är inkomna.

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Mötets deltagare beslöt om fastställande.

§ 12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår ..

Ingen budget är gjord då redovisningen haltat.

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter för 20 Il.

Stämman beslöt attfastställa avgiften 20Il till. vuxen (20 år och upp) 250:-, ungdom (16-19 år) 150.'-,
barn (upp till 15 år) 100.'-

§ 14 Val av kårcheftillika ordförande på l år.

Rikard Sjöström valdes till kårchef på 1år.

§ 15 Val av 3 styrelseledamöter på 2 år.

Stefan Ahlquist, Tomas Persson valdes på 2 år. En ledamotsplats ar vakant då ingen intresserad kunde
utses. Stämman gav styrelsen mandat att utse 1ledamot.

Sittande fram till kårstämman 2011 är Göran Palm, Max Ohlsson, Stefan Sjöholm och Torbjörn Pålsson



§ 16 Val av styrelsesuppleant för 2 år

Mats Persson valdes på 2 år. Sittande fram till kårstämman 2011 är Anders Hansson.

§ 17 Val av revisorer samt suppleanter för dessa på ett år
Nuvarande revisorer: Stefan Ågrenoch Hans Hjertsäll och suppleant Johan Sandgren.
Mats Palm och Jonas Engdahl valdes till revisorer.
Suppleanter är vakanta

§ 18 Val av valberedning för ett år.
Nuvarande:Susan Sterner (sammankallande) samt Pär Stigborg
Mats Palm och Lennart Hansson valdes för 1år (Mats Palm sammankallande)

§19 Val av ombud till riksstämman.
Ståmman beslutade att ge styrelsen mandat att utse ombud.

§ 21 Avslutning.

Rikard Sjöström tackade de 27 deltagande och där bjöds på kaffe med dopp.

Protokollförare: Mötesordförande:

Mats Palm Rikard Sjöström

Justeringsman: Justeringsman:

Stefan Ahlquist Torbjörn Pålsson



Kallelse till Kårstämma / årsmöte
FMCK Malmö den 2010-02-23 kl. 19.00 på Nygård.

Då är det dags för FMCK Malmös årliga kårstämma/årsmöte och du kallas härmed till denna.

Vi startar klockan 19.00 i FMCK Malmös lokaler "Nygård" Minnesdalsvägen 17 mellan Malmö och Oxie.

Har ni något särskilt som ni vill att vi skall ta upp på mötet eller förslag på motioner till Riksstämman. Så e-
postar ni dessa till rikard@fmckmalmo.se eller ser till att skrivs ner och vidarebefordras till undertecknad
senast den 15 februari, för att vi skall hinna förbereda ärendet innan mötet.

Dagordning för FMCK Malmös kårstämma den 23 februari

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar
3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
4. Val av två justerare tillika rösträknare att j ämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning

6. Fastställande av dagordning
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för kårs tyre Isen
10. Behandling av förslag som framlagts enligt bestämmelser i Kårstadgama § 4.5
11. Fastställande av verksarnhetsplan för kommande verksamhetsår
12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
14. Val kårcheftillika ordförande för ett år.

Nuvarande är Rikard Sjöström
15. Val av tre styrelseledamöter för två år.

Nuvarande är Mats Palm, Stefan Ahlqvist, Tomas Persson.
Sittande fram till kårstämman 2011 är Göran Palm, Max Ohlsson, Stefan Sjöholm och Torbjörn Pålsson.

16. Val av styrelsesuppleant för två år.
Nuvarande är Mats Persson. Sittande fram till kårstämman 2011 är Anders Hansson.

17. Val av två revisorer jämte suppleanter för ett år.
Nuvarande är Stefan Ågren och Hans Hjertsäll och suppleant är Johan Sandgren.

18. Val av valberedning.
Nuvarande är Susan Sterner "sammankallande" och Per Stigborg.

19. Val av ombud till riksstämma.
Nuvarande utses av styrelsen då det blir aktuellt.

20. Avslutning

Med vänliga hälsningar

Rikard Sjöström
Kårchef FMCK Malmö

mailto:rikard@fmckmalmo.se


PROTOKOLL / KONSTITUERANDE MÖTE FMCK MALMÖ
Sammanträdesdatum: 2010-02-23.

Org.nr. 846001-7950

Tid:
Lokal:
Närvarande:

Kl. 19.00-21.00
FMCK Malmös lokal Nygård.
Rikard Sjöström, Torbjörn Pålsson, Göran Palm, Max Ohlsson,
Stefan Ahlqvist, Mats Persson, Anders Hansson.
Tomas Persson, Stefan SjöholmFrånvarande:

Den nya styrelsen konstituerade sig enl. följande:
Kårchef
Vice kårchef
Sekreterare/info
Kassör
Enduroansvarig
Avtalsansvarig
Suppleanter

Uppdragsgivna utom styrelse
Kanslist
Revisorer

§ 1.

Rikard Sjöström
Göran Palm
Torbjörn Pålsson
Göran Palm
Stefan Sjöholm
Göran Palm
Mats Persson
Anders Hansson

Susan Sterner
Mats Palm
Jonas Engdahl

§ 2.

Till verkställande utskott (VU) utsågs Rikard Sjöström, Göran Palm, Torbjörn Pålsson.
§ 3.

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

§4.

Behöriga att hämta/ utkvittera post utsågs Rikard Sjöström, Torbjörn Pålsson och Susan Sterner.
§ 5.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålles den 2010-03-23 kl. 18.00 på Nygård.
§ 6.

Ordförande tackade alla och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

~~/JA~~ ~
__Vi!J{~:.J~'(2----------------"----
Torbjörn Pålsson, sekreterare Rikard Sjöström, kårchef


