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Verksamhetsplan 2022
Under 2022 har styrelsen för avsikt att bedriva och genomföra följande verksamhet och projekt efter de
förutsättningar i förhållande till rekommendationer och restriktioner som finns.

ALLMÄNT
Fortsätta effektivisera och förenkla administrationen av föreningen, bättre fördela arbetsuppgifter inom
kåren för minskad arbetsbelastning.
Återgå för att öka gemensamma medlemsaktiviteter när förutsättningarna medger.
Tillsammans med FMCK Helsingborg fortsätta samtal med Länsstyrelsen om CMR:er till civilförsvaret.
Initiera ett samarbete med Polismyndigheten och genomföra utbildning i eftersök av försvunna personer.
Underhålla föreningens fordonspark för att vidmakthålla funktionell status.
Delta vid åtminstone två mässor eller större evenemang tillsammans med andra FMCK-kårer, bland annat
Totalförsvars dag i Malmö.

GRÖN SIDA & CMR
Bibehålla god rekryteringsförmåga och framåt lägga mer fokus på att rekrytera kvinnor samt att etablera
rekryteringsrutiner för CMR. Genomföra information och rekryteringaktiviteter särskilt riktat mot CMR.
Genomföra FMCK-förarprov samt längre verksamhet i form av strapats för ordonnanserna.
Genomföra gemensamma aktiviteter för ordonnanser och CMR:er.
Vidare underhålla och utveckla träningsspåret på Husie övningsfält.
Vidare utveckla samarbetet med övriga kårer i närområdet samt med närliggande förband.

ENDURO & REVINGE
Allmänt. Vi fortsätter att utveckla och bemanna verksamhetsområdet Enduro & Revinge genom att stärka
nyckelfunktionerna inom verksamhetsområdet för effektivisering av områdesplanering, banunderhåll,
material och maskinstöd, och organisation för medlemshantering inför och vid träningar och tävlingar.
Stöd till medlemmar: bredd och elit. Vår ambition är att stärka vårt stöd för tävlande på motions- och
breddnivå som en följd av att vi sett ett groende och delvis ökat intresse bland medlemmar för att delta i
tävlingar både lokalt och regionalt. Vi kommer att fortsätta stöda satsande medlemmar på elitnivå (USM,
JSM, SM, EM) som en följd av att vi befäst framgångar inom ungdoms-, junior- och seniorverksamheten
med goda resultat i tävlingar.
HLR och akutvård. Som ett led i att bygga kunskap och beredskap för åtgärder i samband med eventuell
olycka har vi bland annat investerat i hjärtstartare. Under året har vi som mål att erbjuda HLR- och enklare
akutsjukvårdsutbildning.
Föreningsövergripande samverkan. Vi har påbörjat diskussioner om ett fördjupat samarbete med övriga
föreningar i regionen. Ett konkret resultat är samverkan med FMCK Hässleholm på ungdoms-, junior- och
seniorsidan, och inom både tränings- och tävlingsverksamheterna. Under året avser vi stärka vår samverkan
inom respektive grupperingar. Vi planerar dessutom att i ett fördjupat samarbete med FMCK Hässleholm
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arrangera en nationell typ 1-tävling på Revingehed under oktober. Om möjligt kommer vi också knyta
närmare kontakter med andra föreningar i regionen.
Banområdet. Vår nya arbetsmodell1 med decentraliserat värdskap för zoner inom våra tre
huvudbanområden har resulterat i en betydande förbättring av drift grundad i ökat engagemang. Vi avser
att ytterligare utveckla och stärka förutsättningarna för redan engagerade medlemmar att delta i det
gemensamma arbetet och för rekrytering av ytterligare medlemmar till zoner, materialunderhåll och drift
vid träningar och tävlingar.
Träningar. Vi har vid några tillfällen arrangerat enklare form av korta träningar i samband med ordinarie
träningstillfällen. Medlemmar har spontant eller på förfrågan ställt upp som tränare. Vi avser att öka
utbudet av korta träningar och gemensamma “lekar” för att dels bygga föreningsgemenskap men också för
att stärka våra mc-förmågor till förmån för ökade färdigheter och ökad säkerhet.
Träningsläger. Vi har vid flera tillfällen upplåtit vårt område för träningsläger arrangerade av våra
elitsatsande medlemmar. Lägren har gjort att vi genom arrangemangen etablerat en nära samverkan med
FMCK Hässleholm. Lägren har hög kvalitet och är numera en etablerad institution under vårt träningsår. Vi
avser fortsätta ge stöd för träningsläger på Revinge. Det första för året är förlagt till början av mars. Vidare
kommer vi att vidareutveckla vår träningssamverkan med andra föreningar.
Tävlingar. Egna tävlingar har haltat framför allt på grund av pandemin. Vår tävlingsorganisation har
dessutom brister. Utöver det har vi av olika skäl svårt att med kort varsel arrangera tävlingar med inbjudan.
För att stärka vår organisation och våra personella förutsättningar har vi utvecklat ett nära samarbete med
FMCK Hässleholm. I år kommer vi gemensamt att arrangera en nationell typ 1-tävling under oktober. Vi
kommer också att påbörja förberedelser tillsammans med FMCK Hässleholm för ett SM på Revingehed
under 2023.
Evenemang. Vi har ett behov av att ge medlemmar en bredare möjlighet att känna på olika
tävlingskoncept. Dels för att bygga föreningsgemenskap och kunskap om enduron som en tävlingssport,
dels i syfte att öka vår närvaro och vårt deltagande på tävlingar inom och inte minst utanför regionen. Vi
har prövat enkla tidsträningar2 som varit mycket framgångsrika och kommit fram till en ambitionsnivå som
grund för hur vi utvecklar evenemangsformatet och kompletterar med att erbjuda våra grannföreningar att
delta i gemensam träning.

TOURING
Genomföra organiserad samkörning vid minst 2 tillfällen under sommaren. Samt arrangera en avrostning i
början av mc-säsongen.
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https://fmckmalmo.se/karen/revinge/omrades-och-zonindelning/
https://fmckmalmo.se/tavling/klubbevenemang/

