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Sveriges MotorCyklister 
Adress: Box 318, 792 25 Mora 

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18 

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se 

Minnesanteckningar förda vid MCT-möte 070311 i Sollentuna 
 

Mötets öppnande 
Patrik hälsade alla välkomna till mötet. Agendan presenterades. 
 

Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

 

Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna gicks igenom. Det inkom synpunkter på att det inte stod någonting 
om att MCT efterfrågade en utredning on sporthojsprojektet på förra mötet. Patrik 
informerade om att det är en utredning på gång, men att det kommer att ta flera år innan 
den är klar då det är för kort tid att se resultatet efter ett års verksamhet. · 
 

Sporthojskurs råd & riktlinjer 
Hannes presenterade lite nyheter om sporthojskursernas råd & riktlinjer. Man håller på att 
skriva om de som finns och den stora förändringen är att man kommer att jobba i fyra steg, 
motorcykeln, spårval, människan och individuell coachning. Man ska gå kurserna i den 
ordningen och om man har gått en sporthojskurs under förra året år det möjligt att komma 
in på steg 2 eller 3 från i år. De nya riktlinjerna skall vara färdigskrivna till nästa helg och 
man kommer att ta fram en handbok i ett lite mindre format. 
 

Riktlinjer 1-6 Folksam SMC fortbildning 
Tidigare var kravet att man skulle ha en bromsövning från 90km/h.  Många län har inte har 
möjlighet att genomföra detta pga. utrymmesbrist, så man har från i år sänkt minimikravet 
till en bromsövning från 70 km/h. Det finns förslag på olika typer av övningar för 
manövergård i dokumentationen. Patrik uppmanar alla att skicka in förslag på bra övningar 
som används ute i distrikten och som alla kan få ta del av. Dokumentet ligger på hemsidan, 
http://www.svmc.se/upload/School/Dokument/Manualer/Riktlinjer%201-
6%20Folksam%20SMC%20fortbildning.pdf 
 
Det diskuterades om riktlinjerna för denna typ av utbildning ska styras hårdare, som man 
har gjort för den avancerade kursen. De flesta var enliga om att det inte behövs hårdare 
riktlinjer.   
 

Inrapportering av deltagarlistor 
Patrik gick igenom den nya excelfilen som länen ska använda för redovisning av deltagare 
på kurs till dess att det nya bokningssystemet är i gång. I kolumnen för ”Typ av kurs” är G 
(grundkurs klass 1-6) eller A (avancerad klass 7-11). Om man anordnar en kurs som inte 
uppfyller kraven enligt råd & riktlinjer så skriver man inte något alls i den rutan, men man 
skickar ändå in en deltagarlista så att det finns uppgifter om hur mycket folk vi har på kurs. 
Det är viktigt att man får in personnummer på deltagaren som vill ha försäkringsrabatt. 
Även medlemsnummer ska vara ifyllt om det är en person som är medlem i SMC. Listan 
finns att hämta på 
http://www.svmc.se/upload/School/Dokument/Manualer/Deltagarlista%20av%20fortbildn
ing-2007.xls 
 
Enligt uppgifter från Nina, Skåne, så kontrollerar inte Folksam om individen har gått kurs vid 
det tillfället som försäkringen tecknas utan senare om något inträffar och försäkringen ska 
utnyttjas. Patrik får i uppdrag att kontrollera hur det fungerar och hur informationen har gått 
ut till Folksam. Tanken är att Folksam ska göra kontrollen när en person vill teckna 
försäkringen.  
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Framtidens kurser!! Både G och A 
Distrikten tycker att det är svårt att få fatt i deltagare till Custom kurser. Hannes föreslår att 
vi försöker söka upp potentiella deltagare till dessa kurser och göra reklam för dom. I 
Stockholm har man kontakt med en klubb där det finns mycket custom åkare och den 
klubben har hjälp till i marknadsföring av kurserna.  
 
Örebro påtalar att det inte är typ av hoj som är målgruppen utan att det är 49+ åkare. En 
äldre person som har fått sitt körkort på köpet kan mycket väl köra andra typer av mc än 
custom.  
 
Skåne har ingen indelning av hojtyp på sina kurser och det fungerar mycket bra.  
 
Halland har under några år fått hjälp av Länsförsäkringar med att få deltagare till sina 
kurser för Silverpilen och Ny på hoj. Länsförsäkringar skickar ut en inbjudan till alla som är 
över 50 år och har en MC försäkrad där. Dom bjuder även på anmälningsavgiften som är 
100:-. Det är ofta mycket deltagare på dessa kurser. Patrik tar med sig det förslaget och 
kontrollerar om vi kan ta hjälp av Folksam att göra något liknande. 
 

Framtida finansiering av vår verksamhet 
Denna punkt hanns inte med.  

 

Instruktörsutbildningar 2007 
Patrik ställde frågan om MCT vill ha en central kurs för grundkurs instruktörer och det vill 
man. Då det i dagsläget saknas bidragspengar för att genomföra dessa kurser togs frågan 
upp om man kan tänka sig att betala från länen för att få en person utbildad. Några distrikt 
ansåg att det var helt okej, andra inte. Det är olika förutsättningar för de olika distrikten då 
man har olika mycket pengar i kassan. Patrik inventerade hur många personer varje län 
hade att skicka på utbildning och resultatet är att det finns ett behov av 31 
utbildningsplatser.  Patrik lovar att undersöka möjligheten för att kunna anordna en sådan 
kurs. 
 

Bokningssystem för kurser (tillsammans med ordförande) 
Hannes presenterade hur det är tänkt att det nya bokningssystemet ska fungera. Det ska 
vara i produktion den 11 april.  Betalning av kurserna via hemsidan kommer att bli möjligt.  
 
Priset för att använda sig av detta bokningssytem är inte fastslaget än. Några distrikt är 
beredd att betala upp mot 50 kr per deltagare och andra vill inte betala någon avgift alls. Ett 
förslag lades på att avgiften borde vara en viss procent av kursavgiften. Det rådde stor 
oenighet om vi ska ha ett bokningssytem eller inte. Jesper föreslog att denna diskussion 
måste fortsätta på SMC:s forum och alla uppmanas att gå in där och lämna sina synpunkter. 
För de som inte är registrerade på forumet eller som inte har tillgång till en dator, går det 
bra att kontakta Jesper eller Patrik per telefon.  
 
Claes från Örebro undrade, om man bestämmer sig för att använda detta system, hur ska de 
personer som inte har en dator göra för att anmäla sig? Patriks förslag är att man 
uppmanar de personer att ta hjälp av en släkting eller en vän. Ett annat alternativt är att 
distriktet hjälper till med anmälningen till den kursen. Telefonnr till en kontaktperson i 
distriktet bör stå i annonsen som alternativ.  
  
I anmälningsformuläret kommer deltagaren att få svara på några frågor för att arrangören 
ska få information om bl.a. körvana, erfarenhet m.m. Stockholm har färdiga frågor som 
ställs till deras deltagare innan kurs för att få en hint om vilken grupp deltagaren ska 
placeras i. Stockholm erbjuder sig att skicka de frågorna till Hannes så att dom kan 
användas till grund för frågorna på hemsidan. 
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Innan ordförandena kom in i lokalen hade vi en diskussion om hur det var för de län som 
redan har ett eget bokningssystem. Skåne vill använda sitt eget bokningssystem och undrar 
om det är möjligt. Om dom bara får reda på vilken information som Riks behöver och i vilket 
format det ska levereras så kan Skåne skicka en fil med de uppgifterna för inläsning i SMC:s 
system. Patrik får i uppdrag att undersöka om detta är möjligt och meddela det till Nina från 
Skåne.  
 

1000-mil väg  (tillsammans med ordförande) 
Vägverket vill ha SMC:s hjälp att inventera 1000 mil ”mc-väg” där det kan finnas farligheter 
utmed vägen. VV kommer att lyssna på våra synpunkter och börja med åtgärder under 
2008. Steg 1 är att inventera vägnätet och steg 2 är att identifiera farliga vägavsnitt utmed 
den vägen. Alla i församlingen var eniga om att ge kansliet i uppdrag att ta fram material 
som distrikten kan använda sig av för att sammanställa denna information.  
 

Hur utvecklar vi och ökar samarbetet i instruktörskåren? 
Denna punkt dök upp flera gånger under dagen i samband med att vi pratade om utbildning. 
Flera distrikt har redan samarbete och lånar instruktörer av varandra när det är kurser. 
Genom att hjälpa varandra och besöka varandras kurser så sprids erfarenheten i att 
arrangera kurser ut i landet och vi får förhoppningsvis fler kurser i en stor spridning av 
landet. Man kan kontakta t ex Stockholm eller Skåne för att få vara med och se hur dom 
arrangerar sina kurser. Dom har många års erfarenhet av att arrangera olika typer av kurser, 
gruskurs, BKK, tjejkurs etc.  
 
Sporthojsinstruktörerna träffas i Linköping för en avslutning 15-16/9. Det är ett möte på 
lördagen och sen kurs på söndagen. · 
 

Sätt att rekrytera nya medlemmar.  
Martin Svensson från Stockholm föreslog att man ska ha en tävling i att värva medlemmar. 
Om man värvar 5 medlemmar får man vara med i utlottning av en BKK-kurs t.ex. Tyvärr var 
detta sista punkten vi hann med och det var lite tid för diskussion så vi hann inte utveckla 
detta. Har ni fler förslag på hur man kan göra för att rekrytera medlemmar till SMC, hör av er 
till Patrik.  
 

Övriga frågor 
Denna punkt hanns inte med. 
 

Mötets avslutande 
Patrik avslutade mötet. 
 

Vid tangentbordet 

 

 

Nina Nilsson 

 
 


