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Kolumn till SMC Skåne
Jag blev ombedd att skicka en kolumn från SMC:s kansli med min syn på SMC Skåne. När
jag tänker på SMC Skåne är det nästan alltid samma händelse som dyker upp i hjärnan:
SMC:s 40-årsjubileum på Ljungbyhed 2003.
Att SMC Skåne skulle få arrangemanget var solklart – inget annat län hade skickat in
ansökan. Platsen var Ljungbyhed och boendealternativen minst sagt spartanska på den
gamla flygflottiljen. Dock betydde det låga priser för deltagarna vilket gillas inom SMC! Att
det skulle bli det bästa jubileum som SMC arrangerat var beslutat av högsta instans, SMC:s
styrelse. Mängder av idéer och uppslag skulle analyseras, undersökas och verkställas.
Som alla vet är det långt mellan Mora i Dalarna och Skåne. Vi ska också komma ihåg att
detta var innan alla hade e-post, mobiltelefon och ingen hade smartphone och Facebook!
SMC hade inte en gemensam hemsida utan 22 olika. Sådana hinder lyckades vi dock
överbrygga och jag fick förmånen att besöka Ljungbyhed och träffa SMC Skåne på vägen
hem från en tjänsteresa till Strasbourg på MC. Jag hade många samtal och telefonmöten
med SMC Skåne och främst dåvarande ordförande Christer Svensson.
Så här i efterhand är jag grymt imponerad av vad vi med gemensamma krafter lyckades
åstadkomma den där helgen i Skåne. Totalt kom 700 personer till de aktiviteter som
erbjöds den helgen! Det är fortfarande rekord bland SMC:s årsmöten.
SMC hade raggat sponsorer bland trogna samarbetspartners som betalade hela hyran av
Ring Knutstorp en dag. Detta var innan SMC hade avancerade kurser på programmet. Hela
155 personer kom, delades in i tio grupper och körde 20 pass under ledning av SMC
Skånes eminienta instruktörer förstärkta med hjälp från SMC Stockholm. Denna dag var
gratis och otroligt uppskattad – för mig och många andra var det första (men inte sista)
varven på en storbana.
SMC Skåne övertygade Klippans kommun om att lämna 10 000 kronor i sponsring som
gick till en dags dragracing på Ljungbyheds flygfält. Alla som ville fick därmed testa
dragracing på riktigt helt gratis en hel dag. FMCK dök upp med ett antal hojar som
provkördes av 80 personer. SMC Skåne hade raggat upp nio demohojar som kördes på
330 provturer. 2003 var manöverprovet för MC helt nytt och det visades för första gången
av instruktörer från SMC.
En del MC-körning som erbjöds under helgen var en nyhet för många inom SMC. Därför blev
helgen samtidigt en form av PR för trafiksäkerhet och fortbildning i andra former än
traditionell avrostning.
Vi hade bjudit in många prominenta gäster som dök upp; tillverkare, försäkringsbolag, EUparlamentariker, Fema:s ordförande och alla som någon gång varit ordförande i SMC. För
den gruppen hade vi dessutom ett specialarrangemang!
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På lördag eftermiddag var det dags för årsmötet och än idag har inget årsmöte i SMC:s
historia lockat fler röstberättigade, hela 345 personer dök upp. När mötet var slut var det
dags för ännu en begivenhet, årsmötesmiddag och Kenneth & the Knutters på scenen.
Här lärde jag mig två saker av skåningar.
1. De äter stora portioner – maten tog slut.
2. De gillar party – 570 personer kom till årsmötesmiddagen och den berömda spelningen
med Kenneth & the Knutters.
Vi dansade till morgonen och kröp sedan ner i militärsängarna på förläggningen.
Den här helgen samarbetade jag med 41 funktionärer från SMC Skåne, SMC Blekinge och
SMC Stockholm. I backspegeln ser jag bara glada minnen från den där helgen. Sällan har
jag och funktionärer från ett distrikt fått så många pussar, kramar och lovord.
SMC Skåne är fortfarande ett distrikt med stort hjärta och mycket verksamhet runt om i
distriktet. Skåne ligger fortfarande långt ifrån Dalarna och tyvärr gör avståndet att jag inte
kan delta i de många trevliga arrangemangen.
Hälsningar

Maria Nordqvist
SMC
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Dagordning Distriktsårsmöte 2015
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.

Sid 4

8. Föredragning av revisorernas berättelse.
Sid 18
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Behandling av ärenden som stadgeenligt har framlagts av länsorganisationens
medlemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen.
A) Ändringar av räkenskapsår för att dels stämma med SMC Riks nya stadgar samt att
underlätta för SMC Skånes ekonomiska arbete.
Sid 19
11. Fastställande av verksamhetsinriktning.
Sid 20
12. Fastställande av budget.
Sid 22
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
19. Årsmötets avslutande.
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Verksamhetsberättelse Årsmöte 2015
______________________________________________________________ Allmänt
Verksamhetsåret
Verksamhetsåret 2014-2015 omfattar perioden 1/9 2014 till och med 31/8 2015.
Medlemsantal
SMC Skåne hade vid verksamhetsårets slut 8451 medlemmar.
(2014: 8987st , 2013: 8636 st, 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
Bald Bikers
Bra Nock
Chios MCC
Classic Mc Moped Club
Club MC-Veteranerna Sverige
Diva MC
Engelholms MCK
Eslövs MCK
FeW
Freelance MC
Garaget MCC
Gripen MCK Malmö
Hellnight MC
Hibideskus Mucelures MCC
High Riders Ystad
Höganäs MC Klubb
Hörby Soft Gliders
IQ Bitches MC Näsvis
Landskrona MC
Lille Mats MCK
LMK-TT
Longhorn Våler MC Nomads
Lund Touring Team
Lönsboda Touring Club
Macklean MCC
Malmoe Chapter Sweden
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MCK Gladiatorena
MCK Gränsridarna
MCK Kryddan
MCK Snapphanen
Night Eagle MC
Palm Gliders MCK Trelleborg
Perstorps MCK
Reborn Riders MC
Roadriders MCC
Rolling Bikers
Rosen MC Helsingborg
Skånes Motorcyklister
Slowriders MCK
South Coast Riders MCC
Startmotors MC
Strutsens MC
Svenska Yamaha SRK
Sweden Pan-European Club
Sydskanes Emse
Tollarps MCK
Trelleborgs MC
Venture Club of Sweden
Vulcan Riders Sweden
West Coast Bikers
Women Internat.MC Assoc. "WIMA"
Ådis MCK
Örtofta MC

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande: Harley Davidsson
Vice ordförande: Britt-Mari Fagertun
Kassör: Therese Johansson
Sekreterare: Mathias Nilsson
Ledamot: Per Randau
Ledamot: Maria Libäck
Ledamot: Sune Wernersson
Suppleant: Kjell Börjesson
Suppleant: Per-Erik Lögdberg
Suppleant: Rolf Malmberg
Suppleant: Stefan Gangefors
Suppleant: Tomas Libäck
Övriga befattningshavare har varit:
Revisor: Per-Göran Eriksson
Revisor: Peter Svensson
Valberedare: Bengt Olsson
Valberedare: Bengt Raunert
Sammanträden
Styrelsen har haft 8 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

SMC Skåne har varit representerat vid flera av mc-handlarnas Öppet Hus och andra
arrangemang. Även vid Tydingesjön har vi haft representanter närvarande.
I Skåne har SMC:s medlemmar ca 30 lokala rabattställen att besöka.
TOG – Touring

Ansvarig: Bengt Olsson/Christer Svensson

Det blev ingen Se Skåne för det var för få platser som ville delta i den tävlingen i år.
Skånetouren blev av som vanligt, vi startade som vanligt i Perstorp kl 0900, vid avfärd var
vi 80 tal glada och förväntans fyllda deltagare.
Vi gav oss i väg till första fikan som var i Tjörnarp, redan då märkte vi hur varmt det skulle
bli denna dag.
När vi hade fått kaffe och fralla i oss bar det i väg på små vägar mot nästa mål som var på
Trollenäs slott, på parkeringen stod det två glada medhjälpare och bjöd på grillad korv (i en
välbehövlig skugga).
Sen bar det i väg mot sundet med en underbar vy över vattnet mot grannen på andra sidan,
färden bar vidare på små vägar mot Bjuv där hamnade vi på Selleberga Schnitzel bar. Där
avslutade vi med lite mat, alla var mätta och glada efter 20mils körning i 30 graders värme.
Sen körde var och en hem. Våra gäster från de tre grannlänen uppskattade våra vägar i
Skåne
MIT – Media och IT

Ansvarig: Mathias Nilsson

Ansvarig för att hemsidan uppdateras.
Under året bytte vi webbhotellsleverantör till One.com, vilket vi tycker har fungerat bra.
MIT har även lagt till ett par redaktörer till vår Facebooksida för att få mer rotation på
inläggen och få variation på dem.
Vår Facebooksida har 1111 gillare (20150823), ett antal tävlingar har även varit på
Facebook-sidan.
TSG har börjat använda det centrala bokningssystemet för KNIX och Grus-kurser detta har
medfört en mindre belastning på MIT.
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TSG – Trafiksäkerhet

Ansvarig: Pelle Randau

Mc-fortbildning i länet bedrivs utifrån två nivåer, grundutbildning (avrostning, Gruskurser
och KNIX) samt vidareutbildning inom AK (Avancerade Kurser) Skåne.
Under den gångna säsongen har TSG-gruppen arrangerat avrostning den 18-19/4 på F5
Ljungbyhed där det var 320 st. deltagare/instruktörer/övriga och mycket glatt humör.
Vi har haft 3 körningar på Lockarps gokartbana under det gångna verksamhetsåret
Samt vi hade 4 körningar på Klippans gokartbana.
Vi kallar den här typen av utbildning för KNIX och vi har haft ca 300 st. deltagare på dessa
körningar som har varit mycket uppskattade.
Sedan en mycket trevlig kurs vi fick genomföra var en avrostning för Trafikverkets
inspektörer i region Syd det var 34 st av Trafikverkets inspektörer den hölls under 2 dagar.
Den gav gensvar även hos Fema .
Fyra stycken Gruskurser har hållits under året. Samtliga har varit uppskattade. Kurserna
har i första hand vänt sig till ”vanliga” motorcyklister, de som vänder när asfalten tar slut,
inte s.k. ”grus-nördar”. Det var 65 st deltagare vid dessa fyra tillfällen. Det är fortfarande en
försöksverksamhet som vi vidareutvecklar. Lärdom och erfarenheter medtages och
utvärderas varje år. Återkoppling via frågeformulär har varit överlag positivt till mycket
positivt. Nya kursdeltagare har blivit så ’imponerade’ av våra kurser att de sökt sig även till
andra av SMC Skåne’s utbildningar.
De ställen som använts 2015 är Dalby Bergtäkt, med benäget tillstånd av Sydsten AB samt
Sösdala MK’s anläggning i Sandåkra, även där med klubbens benägna tillstånd. Vidare har
vi fått markägares tillåtelse att använda deras privata grusvägar. Förutsättningarna är olika
för de olika platserna, vilket gör att programmen varierar något mellan de olika orterna.
Vi fick även hjälp av vårt AK (Avancerade Kurser) gäng på både F5 Ljungbyhed, Lockarps
och Klippans 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. SMC Skånes grundinstruktörer är i dagsläget ca 20 stycken.
TSG-gruppen har under det gångna året bestått av Pelle Randau, Cecilia Börjesdotter
Randau, Maria Libäck och Tomas Libäck.
SMC School AK Skåne (BKK – Bättre KörKunskap )

Ansvarig: Rolf Malmberg

Kursdagar
Under året har vi genomfört 6 stycken kursdagar, varav ett tillfälle i form av en dubbeldag.
Samtliga kurser sker på Ring Knutstorp utanför Kågeröd. En av utbildningsdagarna infaller
efter räkenskapsårets slut p.g.a. att de faktiska kursdagarna inte var fastställda vid
budgetens upprättande.
Som en erfarenhet från föregående år har flertalet kursdagar genomförts på helger. Två
kurser har varit fulla och två nästan fulla, medan dubbeldagarna endast var halvfulla. På de
genomförda sex kursdagarna har vi totalt genomfört 445 utbildningstillfällen (jämfört med
395 i fjor). Nytt för i år är att cirka hälften av platserna på alla kurserna har varit deltagare
som inte tidigare kört med oss. Detta tolkar vi som positivt för framtiden.
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Olyckor
Den stora minskningen av olyckor som vi upplevde i fjor håller i stort sett i sig. De senaste
fyra åren har antalet incidenter varit: 17, 15, 6 och 9.
Personal
5 nya instruktörer är klara. 2 till är i slutfasen av sin utbildning.
Kvalitet
I de kursutvärderingar som våra deltagare ger oss syns att vår utbildning upplevs hålla en
hög kvalitet och en stor majoritet uppger att de har för avsikt att fortsätta att utbilda sig.
Internutbildningen för all personal som genomförs innan säsongen är en viktig del för att
säkerställa att varje instruktör har rätt kompetens och använder den frågande pedagogik
som vi tillämpar för utbildning inom SMC. Uppföljning av instruktörernas individuella
prestationer görs av respektive Huvudinstruktör.
Som ett led i kvalitetsarbetet har vi inrättat en KUL-grupp (Kunskap, Utveckling, Lek).
Vi har gjort en genomgripande översyn av våra styrande dokument och kursdokumentation.
PR - Reklam
Inför årets verksamhet hade vi tryckt upp affischer och satte upp dessa hos mc-handlare
och på andra strategiska ställen. Vi har också ökat vår närvaro på sociala forum. Detta kan
vara en bidragande orsak till den stora andelen nya deltagare.
Ekonomi
Inför säsongen gjordes stora ansträngningar att sänka våra kostnader. Alla poster
genomgicks och vi lyckades sänka kostnaderna för banhyra och ambulans medan
matkostnaderna stigit något.
I det resultat som föreligger i skrivande stund redovisas ett minus på drygt 59.000 kr. Detta
beror framförallt på två faktorer.
Räkningar på ca 34.000 kr som är att hänföra till sista körningen förra året (2014-08-30)
inkom efter att bokslutet för fjoråret gjorts klart.
I vår verksamhet är de största utgifterna i början på året (reklammaterial, internutbildning
mm). Detta betalas sedan med överskott på kurserna. Årets sista körning (2015-09-12),
som var välbesökt ger ett överskott på ca 35.000:-. Denna summa kommer tyvärr att
bokförs på nästa år. Om vi haft ett budgetår som överensstämmer med kalenderåret hade
verksamheten gått med ett överskott på knappt 10.000:-.
Övriga aktiviteter
Personal från SMC School AK Skåne har under 2015 deltagit i avrostningen på Ljungbyhed,
på Knix på Lockarp och Bolestad (Klippan) samt på gruskurserna. Detta är utvecklande för
samtliga inblandade.
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.
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_______________________________________________________________________ Övrigt
SMC Skåne har fortsatt det viktiga trafiksäkerhetsarbetet genom sin återkommande BKK
verksamhet samt KNIX Lockarp och vår Avrostning samt våra nya Grusutbildningar.
Vi hoppas att de som deltar i dessa kurser tycker vi gör ett bra arbeta och att man blir
medlem i SMC och stöttar vårt arbete.
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 2015/2016 och vi ser med förväntan på utvecklingen i framtiden.

________________________________
Ordförande: Harley Davidsson

________________________________
Vice ordförande: Britt-Mari Fagertun

________________________________
Kassör: Therese Johansson

________________________________
Sekreterare: Mathias Nilsson

________________________________
Ledamot: Per Randau

________________________________
Ledamot: Maria Libäck

________________________________
Ledamot: Sune Wernersson

________________________________
Suppleant: Kjell Börjesson

________________________________
Suppleant: Per-Erik Lögdberg

________________________________
Suppleant: Rolf Malmberg

________________________________
Suppleant: Stefan Gangefors

________________________________
Suppleant: Tomas Libäck
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______________________________________________________Ekonomisk rapport
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_______________________________________________________________Revision

Påskriven version finns hos sekreteraren.

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

18

Motion A:
Ändringar av räkenskapsår för att dels stämma med SMC Riks nya stadgar samt att
underlätta för SMC Skånes ekonomiska arbete.
Förslag:
I och med att SMC har antagit att räkenskapsåret ska ändras till att vara 1/1 – 31/12 i de
centrala stadgarna, lämnar styrelsen för SMC Skåne in följande motion/proposition för
ändring av distriktsstadgar (understruken text är vad stadgan ändras till):
§ 4.
Årsmötet 4.1
Tidpunkt Ordinarie årsmöte äger årligen rum inom sex månader efter avslutat verksamhetsoch räkenskapsår, vid en tidpunkt som beslutas av styrelsen.
9.2 Verksamhet och räkenskapsår
Distriktsorganisationens verksamhets- och räkenskapsår ska vara från och med 1 januari
till och med 31 december.

Styrelsens svar:
I och med att SMC Riks har antagit nya stadgar med just denna justering och det är något
som SMC Skåne har velat under några år ställer sig Styrelsen positiv till detta.
När en övergång kommer att ske är däremot i dagsläget oklart. Vi vet inte idag om det
behövs 1 eller 2 årsmötens beslut för att detta ska gå igenom och därför vill vi vara så
förberedda som det går.
Man ska ha i minnet att första verksamhetsåret efter att ändringen har slagit igenom
kommer att vara längre, ca 16 månader.
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Verksamhetsinriktning inför 2015 - 2016
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
Under 2015-2016 kommer vi att fortsätta med vårt representantskap, försöka behålla våra
rabattställen och arbeta för att få fler.
Alla medlemmar och klubbar uppmanas att hjälpa till att värva nya medlemmar, allt kan
göras på SMC´s hemsida, http://www.svmc.se eller med smc-appen.
MIT – Media och IT
Arbetet med att administrera hemsidan och Facebooksidan ska fortgå.
Även administrationen av distriktets epost-adresser sköts av gruppen.
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.
TOG – Touring
Kommer att arrangera Skånetouren detta år också.
Vi hoppas också att ”Se Skåne” ska kunna komma tillbaka detta år.
TSG – Trafiksäkerhet
Körningarna med namnet KNIX kommer fortsätta under 2016.
Vår plan är att köra både på Klippans och Lockarps gokartbana.
De ansvariga för banorna tycker mycket bra om vårt koncept.
Avrostningen 2016 är tänkt att äga rum planerat datum är 16-17/4 med 125 deltagare per
dag.
För grus finns planer på att ev. utöka med ytterligare ett till två kurstillfällen. Tillgång på
plats och instruktörer är avgörande faktorer. Möjlig plats skulle t ex Kungsbyggets
anläggning vara där vi kan köra nivå 2 & 3. Ett annat alternativ, som vi utnyttjade 2014, var
Hästveda Folkrace-bana. Det är lite olyckligt med fokusering mot de nordligare delarna av
landskapet. Det beror på att det finns större urval av grusvägar som inte är stängda. Å
andra sidan kan det ev. locka deltagare från både Småland, Blekinge och Halland.
Önskvärt vore att hitta fler platser i södra resp. syd-östra Skåne.
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.com.
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SMC School AK Skåne
Vi kommer att med utgångspunkt i utvärderingen av årets verksamhet överväga om vi skall
ha någon dubbeldag nästa säsong. Kursdagar under semesterperioden (juli) kommer också
att bli föremål för övervägande.
Vi kommer att försöka ha en internutbildningsdag på allmän väg tidigt på säsongen med
målsättning att om detta faller väl ut genomföra en motsvarande utbildningsdag för
deltagare under senare delen av 2016.
Distriktsredaktör
Få in insändare i alla nr av Mc-Folket.
De andra grupperna uppmanas att bistå med information till insändarna.
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