SMC SÖDERMANLAND
Verksamhetsberättelse 2018
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Föredragningslista

SMC Södermanlands årsmöte 2019-03-10
Plats: NoName MC, Strängnäs
Tid: 15.00
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
4. Fastställande av röstlängd
5. Frågor om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna
verksamhetsåret.
8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse.
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens medlemmar,
klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. Byte av verksamhetsårets
brytpunkter, enligt SMC Riks stadgeändring
11. Fastställande av verksamhetsinriktningen.
12. Fastställande av budget.
13. Val av ordförande för ett år.
14. Val av ledamöter och suppleanter
15. Val av en till två revisorer för ett år.
16. Val av minst två ledamöter till valberedningen.
17. Övriga ärenden. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt.

Verksamhetsberättelse 2018

sid 3

1. Verksamhetsåret
Verksamhetsåret 2018 omfattar perioden 2018-01-01 t.o.m. 2018-12-31. Dock saknades tillräckligt
underlag för en styrelse vid ordinarie årsmötet och man hade därför ett extra årsmöte efter
säsongen för att ge valberedningen mer tid att rekrytera. Det innebär att delar av den gamla
styrelsen satt kvar på övertid innan en ny styrelse slutligen valdes i augusti 2018. Nya ledamöter och
suppleanter valdes så på 1 år och 4 månader för att komma i balans inför kommande årsmöten.

2. Medlemsantalet
Distriktet hade en signifikant minskning av medlemsantalet sedan under 2017, men under 2018 har
antalet medlemmar ökat och vi har idag 1 849 medlemmar. Det är en ökning med 127 medlemmar
och även om vi inte når upp till 2016 års medlemsantal är det en ökning vi är stolta över. Snittåldern
är fortsatt 47 år, precis som tidigare år, 290 av medlemmarna är kvinnor (en ökning med 26 st) och
antalet män är 1 557 (en ökning med 101 st).

3. Föreningens ekonomiska ställning
Distriktets ekonomi för perioden redovisas i bifogad resultat- och balansräkning.

4. SMC-anslutna klubbar i länet
Distriktet har 10 anslutna klubbar med sammanlagt 126 medlemmar. I distrikten finns också en
riksklubb med 122 medlemmar.

5. Styrelsen har bestått av följande personer
Som nämnts ovan har fyllnadsval gjort vid extra årsmöte, under pågående verksamhetsår, varför
nedan redovisning består av både gamla och nya styrelsemedlemmar. Pilen visar vem som ersatt i
samband med årsmötet 2018-08-19.
Styrelsefunktion

Namn

Ytterligare uppdrag

Ordförande:

Cecilia von Hausswolff

Distriktsinformatör

Vice ordförande:

Pelle Blomgren → Robin Ludvigsson

Kassör:

Ulf Posse

Sekreterare:

Christer Karlsson → Anna Runarsdotter Seppälä

Vice sekreterare:

Anna Runarsdotter Seppälä → Björn Koefoed

Ledamot:

Jerry von Hausswolff → Gunnar Friskopp

Ledamot:

Kim Seppälä → Ulf Posse

Ledamot:

Thomas Eriksson

Suppleant:

Pehr Johansson → Erik Nilsson

Suppleant:

Pelle Blomgren

Suppleant:

Kim Seppälä

Suppleant:

Dennis Lindblom (fr. 19/8)

Suppleant:

Jan Stegman (fr. 19/8)

Suppleant:

Robin Ludwigsson → Andrea Hudatzky

Revisor:

Berndt Gustavsson → Anton Sikström

Revisor:

Göran Ekman → Extern revisionsbyrå

Valberedning:

Erik Persson → Vakant

Valberedning:
Daniel Sevdin → Vakant
Som synes ovan har valberedning saknats under verksamhetsårets sista månader.
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6. Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 10 ordinarie styrelsemöten, ett årsmöte med efterföljande
konstituerande möte samt ett extra årsmöte med efterföljande konstituerande möte. Protokoll finns
tillgängliga på hemsidan.

7. Bidrag/ekonomi
I budgeten som lades för räkenskapsåret räknades med blygsam vinst på 10 000 kr, men när
budgeten lades var det inte känt att utbildningskostnaderna skulle bli högre till följd av SMC:s
kvalitetscertifiering. Trots detta, delvis tack vare den fina sommaren, gjorde distriktet ett plusresultat
på drygt 26 000 kr.

8. Grafisk profil
Vi har även i år försökt vara noggranna med att följa den grafiska profilen så långt möjligt.

9. SMC Södermanlands hemsida www.smcsodermanland.se
SMC Södermanland använder sig av hemsida, Facebook som främst kommunikationskanaler. På
hemsidan finner man information om det som händer i distriktet. Man kan även hitta en
presentation av vår organisation i SMC Södermanland samt länkar till våra anslutna klubbar och
annat som har betydelse för motorcyklisterna i Södermanland. Vår Facebook-sida har använts flitigt
under året, antalet som följer oss har stadigt ökat och vi har i skrivande stund 707 följare, vilket är en
ökning med 106 personer sedan föregående år.
Hemsidan/Facebook har under verksamhetsåret löpande uppdaterats av vår webbmaster Christer
Karlsson och Dennis Lindblom.

10.

Klubbverksamhet

Någon specifik bearbetning av distriktets klubbar har inte skett under verksamhetsåret, men ett
tidigare påbörjat samarbete med Tuna Touring MC väntas öka under kommande verksamhetsår.

11.

Kursverksamheten inom SMC Södermanland.

11.1 Internutbildning

Knix-sektionen
Distriktet skickade fyra aspiranter till Gävle för årets examination av grundinstruktörer: Robin
Ludvigsson, Mikael Orneklint, Christian Runsten och Andreas Guillemot. Alla tog sig genom
examinationshelgen, med beröm godkänt! Till gänget av examinerade instruktörer lades även Björn
Hultgren, som rent formellt tillhör Stockholm, men som lägger åtskilliga timmar i vår kursverksamhet
så vi har valt att räkna honom till distriktets funktionärskår.
Vi utbildade och certifierade 21 st av våra funktionärer i Råd & Riktlinjer v.3 vilket är ett krav för
fortsatt utbildningsverksamhet under SMC:s flagg. Denna digra utbildning på en och en halv dag hölls
i samband med det numer traditionella julbordet som är ett tack till våra aktiva funktionärer för ett
gott arbete inom distriktets verksamheter (grus, avrostning, knix). En viktig effekt av denna
certifiering är att alla som tidigare var Grundinstruktör (GI) efter certifiering har titeln Instruktör och
därmed är på samma nivå som tidigare Avancerad Instruktör (AI) och är behöriga att arbeta som
instruktör på storbanekurser.
Grus-sektionen
Vi
har
sedan
tidigare
fyra
funktionärer
som
genomgått
den
relativt
nya
grusinstruktörsexamineringen, varav två närvarade vid årets examinering för fortbildning och
workshop. Vidare har vi ytterligare två instruktörer i grusgänget som ej ännu haft möjlighet att
närvara vid examineringen.

11.2 Grundkurs (Avrostning)
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Säsongen inleddes med en funktionärsavrostning som traditionsenligt sedan följdes av en allmän
avrostning med hela 31 deltagare, samt en specifikt för kvinnor med 8 deltagare. En liten minskning
från föregående år, något större så på tjejsidan.

11.3 Gruskurs

Under året genomförde SMC Södermanland två stycken gruskurser på Gröndal, en s.k. Steg I, där
inga tidigare gruserfarenheter krävs, och en Steg II, som är anpassad för den som har tidigare
erfarenheter. Totalt utbildades 25 deltagare, 16 st på Steg I och 10 st på Steg II. Det finns viss
efterfrågan på en Steg III-kurs samt fler kurser av steg I och II, vilket kommer beaktas under
planeringen för 2019 års aktiviteter.

11.4 Knix-kurser

Under året hölls 7 Knix-kurser, på söndagar mellan kl. 13.00 och 18.00. Vi har totalt haft 219
deltagare på dessa kurser. 186 av dem gick bara en kurs under säsongen, 23 individer har gått mer än
en kurs.
Fortbildningen på motorbanan har bedrivits med traditionella lektioner och feedback i grön, gul och
blå grupp. Röd grupp har genomförts mer som ”Steg 4” från storbanekurssidan, där individerna i stor
fått del ta del i sin egen utveckling, mixat med ett tema för dagen. Vi har anammat R & R v.3 och haft
ytterligare fokus på att våra övningar och exempel skall vara direkt kopplade till trafiksituationer.
Det har precis som alltid varit en trevlig anda, sammanhållning och mingelbenägenhet deltagare och
funktionärer emellan. Gröndalsandan vill vi gärna kalla det. Funktionärsåtagandena har delats mellan
i huvudsak Södermanland och Västmanland men också med god hjälp från Örebro och Dalarna.
Vi har alltid ett stort fokus på att ha låg incident-frekvens på våra kurser och antalet inträffade
incidenter ligger på en snarlik nivå från år till år.

11.5 Touring

Vi arrangerade traditionsenligt den årliga Nationaldagsturen till Söderköping och glassrestaurangen,
och deltagarantalet slog alla rekord med hela 55 glassugna deltagare.

11.6 Prova-på-Knix för tjejer

I slutet av säsongen, den 4 september, anordnade vi en gratis Prova-på-Knix endast för tjejer. 37
glada tjejer kom och körde, på alla typer av hojar (främst custom), och aktiviteten var en succé.

12.Balansräkning
Se bilaga 1.

13.Resultaträkning
Se bilaga 2.

14.Inventarieförteckning
Antal

Typ av inventarie

Inköpt

2

Depåtält (ett av dessa har skadats och är obrukbart)

2010 + 2015

1

Projektor

2010

1

Projektorduk

2010

2

Beachflaggor med logga

2011

2

Banderoller med logga

2011

4

Pumptermosar

2009

1

Brandsläckare

2009

8

Flaggor för Knix-kurs

2011

1

Samsung Galaxy 10” (padda)

2014

1

iZettle betalterminal

2014

Finns var
Container
Gröndal
Hos ordförande

på

Container
Gröndal
Container

på

Gröndal
Container
Gröndal
Container

på

Gröndal
Container
Gröndal
Container

på

Gröndal
Container
Gröndal
Container

på

Gröndal

på
på
på
på
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Hos MCT

1
Blå container, 8 ft
2014
Gröndal
Ovanstående container delas med SMC Västmanland som erhållit två (2) st nycklar till denna.
Inventarieförteckningen är upprättad 2018-11-20.
***
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Cecilia von Hausswolff

Robin Ludvigsson

Anna Runarsdotter Seppälä

Björn Koefoed

Ulf Posse

Gunnar Friskopp

Thomas Eriksson

Pelle Blomgren

Erik Nilsson

Kom Seppälä

Dennis Lindblom

Jan Stegman

Andrea Hudatzky

Styrelsen tackar för året som gått.
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15.Förslag till verksamhetsinriktning 2019 för SMC Södermanland
SMC Södermanland ska vårda de befintliga medlemmarna och försöka öka medlemsantalet. SMC
Södermanlands distrikt bör erbjuda kvalitativa kurser för alla motorcyklister, i syfte att ge säkrare
förare i syfte att minska antalet olyckor och dödade mc-förare i trafiken.

15.1 Trafiksäkerhetsutbildning
För att minska antalet dödade och skadade motorcyklister bör SMC Södermanland:
• bedriva fortbildning i riskmedvetet trafiksäkerhetstänkande
• bedriva fortbildning i broms- och kurvteknik anpassande för alla mc kategorier
• För att kunna bedriva fortbildning för motorcyklister bör SMC Södermanland:
• fortbilda befintliga funktionärer för att kvalitetssäkra utbildningsnivån
• rekrytera och utbilda/fortbilda nya funktionärer
I samarbete med andra organisationer/intressenter bör SMC Södermanland aktivt söka möjliga
områden där motorcyklister kan träna broms-, kurv- och körteknik under säkra former.

15.2 Information/service

SMC Södermanland bör fortsätta att informera om aktiviteter som kan reducera antalet dödade och
skadade motorcyklister. Det kan ske genom Länsspalten i MC-Folket, hemsidan samt via lokala
klubbar och kontakter med media i länet.
SMC Södermanland har ambitionen att:
• öka och förädla kontakter mellan lokala mc klubbar och mc-handlare för att nå fler
motorcyklister
• finna vägar för att informera fler motorcyklister i länet
• delta i olika mc-relaterade aktiviteter och träffar i distriktet för att marknadsföra SMC
• delta i projekt ledda av SMC Riks

15.3 Övrig verksamhet

SMC Södermanland bör vara öppen angående samarbeten för att öka trafiksäkerheten för
motorcyklister med de försäkringsbolag, organisationer & föreningar som bedriver sådan verksamhet
i distriktet.

16.Budget/ekonomi
Se bilaga 3.

***

