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Dagordning Distriktsårsmöte 2013
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet.
3. Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets
protokoll.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna
verksamhetsåret.
8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse.
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Behandling av ärenden som stadgeenligt har framlagts av länsorganisationens
medlemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen.
11. Fastställande av verksamhetsinriktning.
12. Fastställande av budget.
13. Val av ordförande för ett år.
14. Val av övriga ordinarie ledarmöte till styrelsen
A) Vice ordförande för en period av två år
B) Sekreterare för en period av två år
C) Ledamot för en period av två år
15. Val av suppleanter till styrelsen, minst två suppleanter ska väljas för en period av ett år.
16. Val av revisor två revisorer, ska väljas för en period av ett år.
17. Val av valberedningen, minst två valberedare ska väljas för en period av ett år.
18. Övriga ärenden: Avtackningar, Prisutdelning ”Se Skåne”, Årets skånska SMC-are
19. Årsmötets avslutande.
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Verksamhetsberättelse Årsmöte 2013
______________________________________________________________ Allmänt
Verksamhetsåret
Verksamhetsåret 2012-2013 omfattar perioden 1/9 2012 till och med 31/8 2013.
Medlemsantal
SMC Skåne hade vid verksamhetsårets slut 8636 medlemmar.
(2012: 7975st, 2011: 7812 st, 2010: 8209 st)
Lokala klubbar
De anslutna klubbarna var (lokala och riksklubbar med adress i Skåne):
Atomic Riders
Aviatörernas MC
Bra Nock
Brothers of the Third Wheel Trikers & Bikers
Chios MCC
Classic Mc och Moped Club
Club MC-Veteranerna Sverige
Engelholms MCK
Eslövs MCK
FMCK Helsingborg
Freelance MC
Garaget MCC
Gripen MCK Malmö
Heinge Bulls MC
Hibideskus Mucelures MCC
Hörby Soft Gliders
IQ Bitches MC Näsvis
Lille Mats MCK
LMK-TT
Lund Touring Team
Lönsboda Touring Club
Macklean MCC
Malmoe Chapter Sweden
MCK Gladiatorena
MCK High Riders
MCK Kryddan
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MCK Snapphanen
Motorsport MC-club
Night Eagles MC
Palm Gliders MCK Trelleborg
Perstorps MCK
Roadriders MCC
Rolling Bikers
Rosen MC Helsingborg
Skånes Motorcyklister
Slowriders MCK
South Coast Riders MCC
Startmotors MC
Strutsens MC
Sweden Pan-European Club
Svenska Yamaha SRK
Sydskanes Emse
Tollarps MCK
Trelleborgs MC
Vagabonds MC
Venture Club of Sweden
West Coast Bikers
Victory Club Sweden
Vulcan Riders Sweden
Ådis MCK
Örtofta MC

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande: Mikael Davidsson
Vice ordförande: Britt-Mari Fagertun
Kassör: Therese Johansson
Sekreterare: Mathias Nilsson
Ledamot: Per Randau
Ledamot: Maria Libäck
Ledamot: Sune Wernersson
Suppleant: Robert Olsson
Suppleant: Niclas Johansson-Hanzon
Suppleant: Martina Bergkvist
Suppleant: Robert Nilsson
Suppleant: Kjell Börjesson
Övriga befattningshavare har varit:
Revisor: Per-Göran Eriksson
Revisor: Peter Svensson
Valberedare: Bengt Olsson
Valberedare: Bengt Raunert
Sammanträden
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Styrelsen har kallat till en klubbkonferens och distriktsorganisationen har kallat till ett
årsmöte.
Medlemskap i andra organisationer
SMC Skåne är som organisation ansluten till:
Sveriges MotorCyklister (SMC)
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__________________________________________________________ Arbetsgrupper
Distriktsinfo

Ansvarig: Britt-Mari Fagertun

Under 2013 har vi representerat SMC Skåne vid mc-handlarnas ”Öppet Hus” och vid
träffarna vid Tydingesjön. Vi har etablerat ca 30 rabattställen runt om i Skåne.
TOG – Touring

Ansvarig: Bengt Olsson/Christer Svensson

Skånetouren genomfördes av 50-talet glada och trevliga deltagare, vi delade
upp oss fyra grupper och körde mot Bjuv på små väga där hade vi vår morgon
fika som var mycket uppskattad, sen bar det iväg på de skånska små vägarna till
korven i Rövarkulans naturreservat. Där efter letade vi oss till slut målet som var Forsakar i
Degeberga. Våra gäster från de tre grannlänen uppskattade våra vägval.
Se Skåne tävlingen är igång och avslutas på årsmötet, det var en hel del nya mål
i år.
MIT – Media och IT

Ansvarig: Mathias Nilsson

Ansvarig för att hemsidan uppdateras.
Mycket av tiden som går är för administrera kring kurser.
SMC-Skånes arbetsgrupper har möjlighet att få en egen del på hemsidan.
Vi har även en sida på Facebook, ca 500 (2012: 250) personer gillar oss där och det tycker
vi är roligt. Detta medium är ett verktyg för att kunna kommunicera snabbare med våra
medlemmar.
TSG – Trafiksäkerhet

Ansvarig: Pelle Randau

Mc-fortbildning i länet bedrivs utifrån två nivåer, grundutbildning (avrostning och KNIX
Lockarp) samt vidareutbildning inom AK (Avancerade Kurser) Skåne.
Under den gångna säsongen har TSG-gruppen arrangerat avrostning, den 20 & 21/4, på
F5 Ljungbyhed där det var 300 st. deltagare/instruktörer/övriga och mycket glatt humör.
Samt hade vi på söndagen en nyhet, START2RIDE, där det var 3 körskolor (personer utan
körkort kunde prova på mc) samt flera generalagenter, så allmänheten kunde komma och
provköra deras sortiment. Mycket uppskattat så det kommer troligtvis att ske under 2014
med. Dagen innan hölls en repetitionsdag för de som skulle vara instruktörer och annan
personal vilket var mycket lyckat och behövligt.
Vi har haft 7 körningar på Lockarps gokartbana under det gångna verksamhetsåret där den
sista var en prova på dag innan årsmötet.
Vi kallar den här typen av utbildning för KNIX och vi har haft ca 270 st. deltagare på dessa
körningar som har varit mycket uppskattade.
Vi har även tagit över tjejdagen från Knutstorp o det var tyvärr endast 23 deltagare av 60
möjliga platser.
Vi fick även hjälp av vårt AK (Avancerade Kurser) gäng på både F5 Ljungbyhed och
Lockarps gokartbana. Det är vi väldigt glada för.
Utbildning av nya grundinstruktörer sker hos SMC Skåne, det enda distriktet i Sverige som
får stå för det.
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Pelle Randau har varit uppe o hjälpt till på SMC Riks Grundinstruktörsutbildning som
instruktör, det bådar gott för vår stora kompetens här i Skåne
SMC Skånes grundinstruktörer är i dagsläget 20 stycken.
Under året så har vi även utbildat 8 grusinstruktörer.
TSG-gruppen har under det gångna året bestått av Pelle Randau, Cecilia Börjesdotter,
Maria Libäck, Tomas Libäck, Håkan Norgren och Mathias Nilsson.
KNIX Lockarp har haft en egen styrelse som bestått av Pelle Randau, Tomas Barta, Håkan
Norgren, Cecilia Börjesdotter Randau, Peter Lagerberg, Stefan Gangefors, Rolf Malmberg,
Mikael Åkesson och Sune Wernersson.
BKK – Bättre KörKunskap

Ansvarig: Niclas Johansson-Hanzon

Kursdagar
Under 2013 har vi genomfört 8 stycken kursdagar.
Samtliga kurser har varit förlagda till Ring Knutstorp utanför Kågeröd.
Ytterligare en kursdag för kvinnliga motorcyklister, en Tjejkurs var förlagt till Lockarps GoKartbana och arrangerandes och genomfördes av Knix-gänget. Ca 25 deltagare var
närvarande.
Då den sista kursen under 2013 hölls den 1:e september kunde vi räkna in närmare 500
betalande deltagare och ca. 65 frikörningar (personer som fått en utbildningsplats som
ersättning för t.ex. flaggning under kursdagar) på våra kurser under verksamhetsåret.
Totalt har vi därmed utbildat närmare 600 personer till att bli säkrare motorcyklister på
Ring Knutstorp under 2013.
I tillägg till det har vi, liksom tidigare år, bedrivit internutbildning med målet att även göra
våra instruktörer duktigare på att utbilda och köra sina motorcyklar.
Personal
Rekryteringen av ny personal har resulterat i 9 nya instruktörer i föreningen.
Nyrekrytering fortsätter kontinuerligt och vi räknar med att under sommaren 2014
examinera ett antal nya AK-instruktörer.
Vårt samarbete med SMC Väst och SMC Halland är numera väl etablerat vilket är positivt
för samtliga, både deltagare och instruktörer.
Ekonomi
Problemet att fylla kursdagarna med deltagare fortsätter vilket innebär att ekonomin i
föreningen inte är den önskade. Vår budget är främst tack vare goda frivilliga insatser för
rekrytering av deltagare samt allmän sparsamhet i balans.
Kvalitet
Under året har vår kvalitetsgrupp fortsatt arbetet med att verifiera att vi levererar det vi satt
upp som mål. De förslag till åtgärder som lämnats har i de flesta fall konkretiserats vid
internutbildning och under kursdagarnas genomförande.
Övriga aktiviteter
Instruktörer och andra från SMC School AK Skåne har under 2013 engagerat sig i
avrostningsövningarna på Ljungbyhed (Fordons plats), Knix Lockarp (körning med mc på
go-kartbana) och ansvarade för en station på SMC:s Jubileumsrally.

SKÅNE
E-post: Info@smcskane.org
Web: www.svmc.se/skane

6

Distriktsredaktör

Ansvarig: Mathias Nilsson

Har publicerat i vår medlemstidning, MC-Folket, en insändare per tidning.
Dels för att göra reklam för våra aktiviteter och för vad jag uppfattar som ”viktiga”
arrangemang. En personlig prägel på insändarna har jag försökt få till och hoppas att det
har fallit de skånska medlemmarna på läppen.
______________________________________________________________ Övrigt
I syfte att öka medlemsantalet har främst styrelsen samt andra aktiva motorcyklister
besökt flera av distriktets MC handlare och olika arrangemang.
SMC Skåne har fortsatt det viktiga trafiksäkerhetsarbetet genom sin återkommande BKK
verksamhet samt KNIX Lockarp och vår Avrostning.
Trots ett fortsatt högt intresse för och aktivitet inom motorcyklismen, med ökande antal
deltagare vid olika caféträffar mm i distriktet, har tyvärr intresset/engagemanget för det
föreningsknutna SMC arbetet fortsatt att ligga på en låg nivå, förutom vad gäller utbildning.
SMC Skåne riktar ett särskilt stort tack till alla som på olika sätt och på olika nivåer med
engagemang har gjort att ännu ett bra motorcykelår kan läggas till handlingarna.
_______________________________________________________________________Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som tillsammans är med och gör SMC till den starka
organisation som vi är idag. Vi vill även tacka alla de ideella krafter som verkar för SMC.
Det är glädjande att se att den externa rekryteringen till arbetsgrupperna fortsatt även
under 2013/2014 och vi ser med förväntan på utvecklingen i framtiden.
________________________________
Ordförande: Mikael Davidsson

________________________________
Vice ordförande: Britt-Mari Fagertun

________________________________
Kassör: Therese Johansson

________________________________
Sekreterare: Mathias Nilsson

________________________________
Ledamot: Per Randau

________________________________
Ledamot: Maria Libäck

________________________________
Ledamot: Sune Wernersson

________________________________
Suppleant: Martina Bergkvist

________________________________
Suppleant: Niclas Johansson-Hanzon

________________________________
Suppleant: Robert Nilsson

________________________________
Suppleant: Kjell Börjesson
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_______________________________________________________________Revision

Orginalet kommer att finnas påskrivet vid årsmötet
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Verksamhetsinriktning inför 2013 - 2014
Generellt
För att utveckla och utöka samarbetet inom styrelsen och lära mer om SMC planeras att
styrelsen ska delta på Stormöteshelgen som arrangeras centralt.
______________________________________________________ Arbetsgrupperna
Distrikts info
Nästa år tänker vi fortsätta att representera SMC Skåne vid olika arrangemang. Vi ska
också verka för att behålla de rabattställen vi har och försöka få fler.
Alla medlemmar och klubbar uppmanas att hjälpa till att värva nya medlemmar, allt kan
numera göras på SMC´s hemsida hemifrån, http://www.svmc.se.
MIT – Media och IT
Arbetet med att administrera hemsidan och Facebooksidan ska fortgå.
Gruppen ska fortsätta sitt arbete med att stötta de andra grupperna med IT-frågor.
Gruppen ska även försöka bistå övriga styrelsen med kompetens vad gäller IT.
SMC School AK Skåne
BKK – BättreKörKunskap
Under nästa säsong kommer vi att erbjuda ca 6 st kursdagar
TOG – Touring
Kommer att arrangera Skånetouren detta år också.
TSG – Trafiksäkerhet
Körningarna med namnet KNIX Lockarp kommer fortsätta under 2014. De ansvariga för
banan tycker mycket bra om vårt koncept och förhoppningarna är att vi kommer ha
körningar en gång i månaden under säsongen.
Avrostningen 2014 är tänkt att äga rum under två dagar då det är så många intresserade
av att delta. Planerat datum är 26-27/4 med 125 deltagare per dag.
Vi tänker starta upp gruskurser under året.
Om det finns ett behov hos våra medlemmar så ser vi om vi kan starta mekar- och andra
kurser.
TSG-gruppen kan hjälpa intresserade klubbar och föreningar att arrangera avrostningar och
andra kurser. Dessa kan då ta kontakt med TSG-ansvarig Pelle Randau via
pelle.r@smcskane.org.
Distriktsredaktör
Få in insändare i alla nr av Mc-Folket. De andra grupperna uppmanas att bistå med
information till insändarna.
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