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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
SMC:s DISTRIKTSORGANISATION I 

HALLAND. 
VERKSAMHETSÅRET 1/1 2019 - 31/12 2019. 

 
Styrelsen för SMC Halland får till årsmötet avgiva följande 
verksamhetsberättelse.  
 
Styrelsen har bestått av: 

   
Stig Berndtsson                        Ordförande  
Mathias Palmquist                        Vice ordförande  

 Ken Persson  Kassör   
 Thomas Gustafsson  Sekreterare   
 Tina Persson  Vice sekreterare  
 Patric            Alldén  Ledamot   
 Bengt  Larsson                         Ledamot   
                        Johan Adlers  Suppleant   
 Sven Hansson                         Suppleant (Till 2019-06-17)

  
Klubbrepresentanter: 
  
 Evelina Ekstrand  Floalt MCK 

Lars-Olof Nilsson  Knäreds MC                              
Sven              Bång  Joyriders 
Patrik            Ekstrand                              Hobbes 

 
Valberedning: 
  
 Lars Johansson (sammankallande) 
 Jörgen  Svensson 
 
Revisorer: 
  
 Kjell-Ove Johansson 
 Krister Svensson 
 
STYRELSEMÖTEN 
Under verksamhetsåret har organisationen haft 5 protokollförda 
styrelsemöten som ägt rum i olika delar av länet. Däremellan har kontakt skett 
via e-post och telefon. 

MEDLEMMAR 

Distriktsorganisationen hade vid slutet av verksamhetsåret 2644 medlemmar. 
Vid föregående verksamhetsårs slut (2018-12-31) var medlemsantalet 2674 
stycken.  
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UNDERAVDELNINGAR 

I distriktet har vi 14 underavdelningar, (motorcykelklubbar) som bedriver en 
varierande verksamhet för sina medlemmar. 

RIKSÅRSMÖTE 

 SMC:s riksårsmöte hölls lördagen den 4:e maj 2019 på Klockargården i 
Tällberg i Leksands Kommun. SMC Halland var representerat på 
riksårsmötet. 

ORDFÖRANDEMÖTE 

Distriktet har varit representerat på ordförandemötet som hölls under 
konferanshelgen på Arlanda stad. 

DISTRIKTSÅRSMÖTE 

SMC Halland höll årsmöte lördagen den 2:e mars 2019 på Gudmundsgården i 
Slöinge. Till mötet kom 20 röstberättigade medlemmar. Mötesdeltagarna 
bjöds på enklare förtäring. 

MCT (Motorcykel i trafik) 

Under verksamhetsåret har Patric Alldén varit ansvarig för MCT. Under våren 
har det genomförts en utbildningshelg i nya Råd och Riktlinjer (RR) version 
3.0. 
Det har även genomförts en aktivitetsdag för Instruktörer och Aspiranter där 
det praktiserades de kunskaper som inhämtats under utbildningshelgen i RR 
3.0. 
Det har även arrangerats en avrostning på Halmstads Trafikövningsplats den 
2:e maj. Datumet var kanske inte så väl valt då uppslutningen inte var den 
önskvärda, det kom 32 betalande deltagare på de 55 platser som var avsedda 
för dagen. 
Under året har 12 verksamma resurser jobbat med totalt 55 resurstillfällen för 
att verksamheten har varit möjlig att genomföra, till detta har de flesta 
resurser och instruktörer varit verksamma vid samtliga kurstillfällen. 
Det har även anordnats en ”Tjejkväll” i samarbete med Opus Bilprovning där 
15 kvinnor fick lära sig att göra vardagligt underhåll på sin motorcykel. De 
fick även lära sig vad besiktningsmannen kontrollerar vid en besiktning för att 
själv kunna kontrollera dessa punkter inför besiktning av motorcykeln  
Verksamheten inom Knix presenteras under särskild rubrik nedan.   
 
KNIX 
Ansvarig för Knix har varit Mathias Palmquist. Det har under året gjorts en 
rejäl satsning på Knix med 5st Knix-kurser fördelat på 3st i Varberg och 2st i 
Anderstorp. Utfallet blev mycket bra med 117 betalande deltagare vilket ger 
en beläggningsgrad på 78%. Detta medförde att Knix-verksamheten återigen 
gick med vinst. En bidragande orsak till den goda beläggningen under 2019 
kan säkerligen tillskrivas vårt sätt att arrangera kurserna. Vi har fått mycket 
beröm för vårt sätt att genomföra kurserna. Även marknadsföringen på olika 
sociala medier har starkt bidragit till att sprida kännedom om våra kurser. 
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INSTRUKTÖRER 
Under 2019 fick vi ett tillskott på instruktörssidan med 1 st nyexaminerad 
instruktör. Glädjande nog är detta Hallands och möjligen också Sveriges 
yngsta genom tiderna, vilket vi hoppas ska borga för att fler unga ska känna 
sig manade att ta steget in i SMC:s verksamhet. 
Vi fick även 3 st nya aspiranter varav 1 är redo för att examineras. 

”VÄGSPANARE” (samarbete mellan SMC Halland och Trafikverket Halland 
samt länets kommuner) 

Ansvarig vägspanare under verksamhetsåret har varit Lars-Olof Nilsson. 
SMC Hallands vägspanare har under verksamhetsåret deltagit på möten med 
Samhällsbyggnadsrådet i Falkenberg . Där har frågor lyfts utifrån ett MC-
perspektiv. 
Kontakt har tagits med övriga kommuner i Halland men besked väntas 
fortfarande vid verksamhetsårets slut.                       

”LÄNSSPALTEN” 

I varje nummer utom ett av MC-folket har SMC Halland varit representerat i 
form av en länsspalt där medlemmarna delgivits information om vad som skett 
och vad som kommer att ske.  

WEBMASTER / INFORMATÖR 
Under verksamhetsåret har Bengt Larsson varit Webmaster / Informatör. 

TORSDAGSKÖRNINGAR  

Under året har 8 torsdagskörningar genomförts, dessa har skett kvällstid och 
arrangerats av de SMC-anslutna klubbarna i länet. Uppslutningen till dessa 
körningar har varit god. 
Det har även körts 4 lördagsturer arrangerade av klubbarna med 
klubbrepresentanter i SMC Halland. Nytt för i år är att medlemmar från en 
nyansluten klubb har arrangerat körning i länet nordligaste del. 
Det har även anordnats en grustouring då en sådan har efterfrågats av 
medlemmarna. 
Ansvarig för körningarna som helhet har varit Bengt Larsson. 

MC-MÄSSAN I HALMSTAD 
SMC Halland var representerade på MC-mässan i Halmstad. Arrangemanget 
krockade med årsmötet men tack vare att många frivilliga ställde upp så 
kunde vi ha full bemanning under hela mässan. 
Det här året hade vi en mycket bra placering av montern, det var det första 
besökarna såg när de kom in i hallen.  
Det informerades om SMC:s verksamhet samt hur vi arbetar, dessutom hade 
alla de SMC-anslutna klubbarna möjlighet att informera om sin verksamhet.  
SMC:s monter rönte stort intresse bland besökarna och många ej SMC-
anslutna besökare visade stort intresse av att ansluta till SMC och troligen 
kan hälften av våra nyanslutna medlemmar under året tillskrivas vår närvaro 
på mässan. 
Vi hade även viss försäljning under mässan. 
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Vi fick även en inbjudan till en mindre mässa i Falkenberg på hösten. Tyvärr 
hade inte tillräckligt många möjlighet att vara med och jobba på den, varför vi 
tackade nej till deltagande. 

FÖRRÅDET 

Under verksamhetsåret har SMC Halland hyrt en del av Joyriders lokal  
 
VERKSAMHETSPLAN  
 
Verksamheten under kommande år kommer i stort att vila på två grunder. 
Den ena som innefattar det löpande administrativa arbetet i 
distriktsorganisationen som till exempel styrelsemöten, ordförandemöten och 
kommunikation med centralorganisationen och medlemmarna. 
Den andra innefattar den mer praktiska delen i form av vidareutbildning för 
instruktörer och medlemmar. 
Eftersom rekrytering av engagerade medlemmar och instruktörer är en 
kritisk faktor som bestämmer hur mycket verksamhet distriktet framöver kan 
upprätthålla så avser vi satsa mycket resurser på det även under kommande 
verksamhetsår. 

MCT 

Efter den goda responsen på KNIX-kurserna så planeras det att SMC Halland 
ska genomföra 4 KNIX-kurser under 2020. 
Under verksamhetsåret planeras fortsatt satsning på att utbilda aspiranter 
och instruktörer. 

TORSDAGSKÖRNINGSGRUPPEN 

Under verksamhetsåret är det planerat att genomföra 8 torsdagskörningar 
som arrangeras av de halländska SMC-anslutna klubbarna. Glädjande nog så 
kan vi presentera en ny klubb att arrangera körningar, nämligen Melmer 
Cruisers. 
Mer nytt är att även en klubb, Hobbes kommer att utöver SMC arrangera  
dagstur som går på lördagar. 

AVROSTNING 

Avrostning är planerat att hållas på Kristineheds Trafikövningsplats i 
Halmstad. 

STYRELSE-KONFERENS 

En konferens för styrelsen i SMC Halland, för att utvärdera 2020 samt planera 
för 
nästkommande år 2021, är tänkt att hållas på hösten 2020. 
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Med dessa ord ställer styrelsen sina platser till årsmötets förfogande. 
 
 
 
 
……………………………………….  ………………………………………. 
Stig Berndtsson, ordförande  Mathias Palmqvist, vice 
ordförande 
 
 
……………………………………….  …………………………………....... 
Ken Persson, kassör                       Thomas Gustafsson, sekreterare 
 
 
……………………………………….  ………………………………………. 
Tina Persson, vice sekreterare  Bengt Larsson, ledamot 
 
 
……………………………………….  ………………………………………. 
Patric Alldén, ledamot                         Johan Adlers, suppleant 
 
 
……………………………………….  ………………………………………. 
Lars-Olof Nilsson, Klubbrep  Sven Bång, Klubbrep 
 
 
……………………………………….                          ……………………………………….. 
Evelina Ekstrand, Klubbrep                                Patrik Ekstrand, Klubbrep               
 


