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Protokoll  

Kårstämma 2021-02-15 

1. Stämmans öppnande 

Tobias Hansson förklarade stämman öppnad. 

 

2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar 

Mats Palm valdes till ordförande att leda stämman. 

 

3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll 

Staffan Björk valdes till sekreterare att föra stämmans protokoll. 

 

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

protokoll 

Mikael Larson och Christian Ternblad valdes till justerare, att jämte ordföranden justera 

stämmans protokoll samt till rösträknare. 

 

5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning 

Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst. 

 

6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

Tobias Hansson presenterade verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 

 

8. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen redovisades av revisor Christopher Elg 
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9. Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen 

Stämman beviljade kårstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

10. Behandling av förslag som framlagts enligt bestämmelser i § 4.5 

10.1. Förslag om ändring av kårstadgar nr 1 

Stämman godkände förslag enligt 10.1 

10.2. Förslag om ändring av kårstadgar nr 2 

Stämman godkände förslag enligt 10.2 

10.3. Förslag om ändring av kårstadgar nr 3 

Stämman godkände förslag enligt 10.3 

 

11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

Stämman fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsår 2021. 

 

12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

Stämman fastställde föreslagen budgeten för verksamhetsår 2021. 

 

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

Stämman fastställde förslagen medlemsavgift för verksamhetsår 2022. 

400 kr för vuxen (18 år -) 

200 kr för barn (0-17) 

14. Val av styrelse 

14.1. Val av Vice Kårchef 2 år 

Till vice kårchef valdes Tobias Hansson. 

14.2. Val av ledamot 2 år 

Till ledamot valdes Mikael Larsson. 

14.3. Val av ledamot 2 år 

Till ledamot valdes Christian Ternblad. 

14.4. Val av suppleant 2 år 

Till suppleant valdes Mats Palm. 

14.5. Fyllnadsval av suppleant 1 år 
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Till suppleant valdes Johan Andersson. 

15. Val av två revisorer jämte suppleanter för ett år 

Till revisorer valdes Rolf Björkdahl och Christopher Elg, och till suppleant valdes    

Morris Packer. 

 

16. Val av valberedning 

Till valberedningen valdes Rolf Björkdahl, Lars Nyberg, Martin Persson och Lars-Göran 

Forsberg. 

 

17. Val av ombud till förbundsstämma 

Ordförande förklarar att pkt.17 utgår då det inte finns något förbund. 

 

18. Val av ombud till riksstämma 

Stämman beviljade styrelsen mandat att utse kårens representant till riksstämman. 

 

19. Avslutning 

Ordförande tackade alla deltagare och förklarade därefter stämman som avslutad. 

 

 

_____________________ 

Mats Palm 

 

Justeras 

 

_______________________ _______________________ 

Mikael Larson  Christian Ternblad 

 

 

 

Protokollet skrivet av Staffan Björk 

mailto:info@fmckmalmo.se
http://www.fmckmalmo.se/


 

FMCK Malmö – Husie Kyrkoväg 70 – 212 38 MALMÖ 
info@fmckmalmo.se – www.fmckmalmo.se  

 

 

Frivilliga Motorcykelkåren  
Malmö 

 2020-11-08 

Sida 1 av 1 
 

Motion nr. 1 till FMCK Malmö kårstämma 2021 

Ändring av stadgar paragraf 4.1.1. samt 4.2.1 

Bakgrund  

Dessa paragrafer är små och behandlar samma ämne. Samt skriva till ett förtydligande om fullmakter 

vid kårstämman.  

4.1. Sammansättning och beslutsmässighet. 

4.1.1. Kårstämma består av kårens medlemmar. 

4.1.2. Kårstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande. 

 

Förslag  
Slå ihop paragraferna 4.1.1 samt 4.2.1 och ordna dessa under 4.1 direkt istället. Och skriva till ett 

förtydligande rörande röstning genom fullmakt. 

 

4.1. Sammansättning och beslutsmässighet. 

Kårstämma består av kårens medlemmar och är beslutsmässig med det antal medlemmar som 

är närvarande. Medlem får ej utöva sin rösträtt genom fullmakt. 

 

 

Styrelsen  

FMCK Malmö 
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Motion nr 2. till FMCK Malmö kårstämma 2021 

Ändring av stadgar, borttagning av förbund. 

Bakgrund  

FMCK har tidigare haft förbund som sammanbundit kårer inom olika regioner dessa förbund är sedan 

ett flertal år tillbaka borttagna.  

Stadgarna godkända av …………………………FMCK förbund den .........…………….. 

1.3 Kårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstyrelsen är verkställande och 

förvaltande organ. Kår har skyldighet att följa beslut och riktlinjer fastställda av 

riksstämma, riksförbund och förbundsstyrelse. 

 

2.2 Kårstadgar insänds via förbundsstyrelse till riksstyrelsen för godkännande. 

 

4.3.8. Rätt att vid kårstämma deltaga i överläggningar, men ej i beslut, äger 

riksstyrelseledamöter, förbundsstyrelseledamöter, representanter för militära 

förband och berörda myndigheter inom totalförsvarets civila delar. Paragrafen 

tillämpas inte om vederbörande är medlem i den kår där kårstämman äger rum 

 

4.4.1. Vid ordinarie kårstämma skall följande ärenden förekomma: 

17. Val av ombud till förbundsstämma 

 

4.5.3  Behandla av till riksstämman eller förbundsstyrelsen framlagda motioner och 

propositioner. 

 

9.2.4 Enligt gällande bestämmelser bistå riksförbund och förbund med genomförande av 

tidigare äskade och beslutade statsmedel för utbildning. Besluta beträffande 

användning och förvaltning av kårens egna medel. 

 

9.2.10 Vid verksamhetsårets slut avge verksamhets- och förvaltningsberättelse. Avlämna 

årsrapport och årsredovisning till förbundsstyrelsen som sammanställer och 

insänder den till riksstyrelsen. 

 

4.4.1. Sända styrelse- och årsstämmoprotokoll till förbunds och riksstyrelse. 

Förslag  
Ta bort den gulmarkerade texten på ovan nämnda punkter i stadgarna. 

 

Styrelsen  

FMCK Malmö 
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Motion nr 3 till FMCK Malmö kårstämma 2021 

Ändring av stadgar paragraf 7.2 samt 7.3 

Bakgrund  

Nedan punkter i stadgarna har justerat ett par gånger där man har lagt till och tait bort text med 

dessa ändringar så har det uppstått en förflyttning av text mellan olika punkter. 

 

7.2. Kårstyrelsen 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. 

7.3. Kårstyrelsen består minst av:  Väljs jämna år  Väljs udda år 

1. Kårchef tillika ordförande          X  

2. Vice kårchef tillika vice ordförande           X 

3. Ledamot           X 

4. Ledamot            X 

5. Ledamot           X 

6. Ledamot             X 

7. Ledamot           X 

8. Suppleant             X 

9. Suppleant           X 

 

Förutom ordförande och vice ordförande skall styrelsen ha en sekreterare respektive en kassör. 

Dessa samt övriga funktioner fördelas bland ledamöterna av styrelsen vid konstituerande möte, 

se §9.1 

 

 

Förslag  
Justera text under punkterna 7.2 och 7.3 samt flytta text från punkt 7.3 till 7.2 så att 7.3 endast visar 

vilka som väljs vilka år och 7.2 beskriver styrelsens sammansättning. Ändringarna nedan är i 

kursivtext. 

 

7.2. Kårstyrelsen består av kårchef, vice kårchef och 5 ledamöter samt 2 suppleanter med mandattid 

av två år. Kårchef väljs av kårstämman på jämna år och vice kårchef väljs vid udda år. 

Förutom kårchef och vice kårchef skall styrelsen ha funktionerna sekreterare respektive en 

kassör. Dessa samt övriga funktioner fördelas bland ledamöterna av styrelsen vid 

konstituerande möte, se §9.1 
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7.3. Kårstyrelsen väljs enligt följande:   Väljs jämna år  Udda år 

1. Kårchef tillika ordförande                X  

2. Vice kårchef tillika vice ordförande            X 

3. Ledamot            X 

4. Ledamot             X 

5. Ledamot            X 

6. Ledamot              X 

7. Ledamot            X 

8. Suppleant              X 

9. Suppleant            X 

 

 

Styrelsen 

FMCK Malmö 
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Röstningsresultat Kårstämma 15 februari 2021 
Antal mötesdeltagare: 27 
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