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SMC Skåne
Årsmöte 2005

Verksamhetsberättelse
för SMC Skåne

__________________________________________________________ Allmänt
Verksamhetsåret
Verksamhetsåret 2004-2005 omfattar perioden 1/9 2004 till och med 31/8 2005.

Medlemsantal
SMC Skåne hade vid verksamhetsårets slut 9 572 medlemmar, vilket är en minskning med 795
medlemmar jämfört med året innan. Minskat antal medlemmar är något som drabbat de flesta av SMCs
länsorganisationer och problemet är uppmärksammat på central nivå.

Lokala klubbar
De anslutna klubbarna var:
Atomic Riders
Aviatörernas MC
Beautiful MC Skåne
Bjufs MCK
Chios MCC
Custom Bikers Mc Tomelilla
Diva MC
Engelholms MCK
Eslövs MCK
Gladiatorerna MCK
Heinge Bull’s MC
Hibideskus Mucelures MCC
Hoods MC
Hörby Softgliders
Iron Eagles MC
Lille Mats MCK
Lund Touring Team
Lönboda Touring Club

Macklean MCC
MC Draget
MCK High Riders
MCK Snapphanen
MCK Kryddan
Night Eagles MC
Palmgliders MCK
Perstorps MCK
Pålsjö Ändrar
RMCK Crom Gniders
Rolling Bikers
Skånes Motorcyklister
Slowriders
Startmotors MC
Sydskanes Emse
Tollarps MC-klubb
Trelleborg MC

Riksklubbar
I länet fanns följande riksklubbar registrerade:
Sweden Pan-European Club

Sveriges MC Seniorer

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande
Anette Rosén
Vice ordförande
Mathias Nilsson
Kassör
Bo-Göran Hansen
Sekreterare
Katarina Nilsson
Vice sekreterare
Peter Palm
Ledamot
Conny Lindquist
Ledamot
Jürgen Markus
Suppleant
Rolf Larsson
Suppleant
Torstein Kvamme
Suppleant
Sven Liljekvist
Suppleant
Pelle Randau
Övriga befattningshavare har varit:
Revisor
Revisor
Valberedare
Valberedare

Per-Göran Eriksson
Peter Svensson
Bengt Olsson
Nine Beckdahl
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Sammanträden
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Styrelsen har kallat till en klubbkonferens och länsorganisationen har kallat till ett årsmöte.

Medlemskap i andra organisationer
SMC Skåne är som organisation ansluten till:
Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC)
Nationalföreningen för Trafiksäkerhets Främjande Skåne Län (NTF Skåne Län)

___________________________________________________________ Arbetsgrupper
PRIM – Pr och information

Ansvarig Katarina Nilsson

Årets stora händelse var Motormässan i Malmö som hade ca 40.000 besökare.
SMC Skånes monter var välbesökt och uppskattad, och flera nya medlemmar
kan direkt härledas till detta evenemang.
Under våren har mc-handlarna haft öppet hus där vi funnits på plats. Hos vissa
har vi haft möjlighet till en egen monter, vilket gjort det möjligt att ha
informationsmaterial och försäljning av SMC-prylar. Deltagandet har varit en
viktig del i Prims arbete då detta är en möjlighet att träffa blivande mc-ägare
och förhoppningsvis även blivande SMC:are.
Två andra stora evenemang som SMC Skåne hade förmånen att få vara med
på var Sofiero Classic Show och Night Eagles Kortegen. Den sistnämnda hade
dessutom 20 års jubileum. Båda evenemangen gav tillfälle att värva nya
medlemmar, svara på frågor och visa upp SMC.
Med en egen profilering av gul t-shirts med loggon Gripen och texten SMC
fråga mig har SMC Skånes representanter visat medlemmarna att vi funnits på
plats. Främst har man kunnat se och träffa representanterna på rallyn och
träffar av olika slag.
Samarbete med Motormännen har inletts. Bl a finns SMC-foldrar på flera
testcentran i länet. Det har tagits fram ett SMC/Pr-kit innehållande diverse
foldrar och information, och dessa kommer att delas ut till smc-anslutna
klubbar. Klistermärken med loggon Gripen har tagits fram och finns till
försäljning.
Katarina Nilsson har även varit Länsinformatör och deltagit på SMCs kurser och
centrala möten.

Länsredaktör

Ansvarig Peter Palm

I Mc-Folket, under Länsnytt, har länet möjlighet att informera medlemmarna om
ex kommande aktiviteter. Under verksamhetsåret är det skrivet sju stycken
länsnytt.

UTB – Utbildning

Ansvarig Pelle Randau

Arbetsgruppen har arrangerat en mekarkurs där man under fem sammankomster har fått grundläggande utbildning i att meka med mc. Därutöver har
det varit en påbyggnadskurs.
Tillsammans med de instruktörer som gick genomgick instruktörsutbildningen
arrangerades en HLR-kurs.
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TSG – Trafiksäkerhet

Ansvarig Rolf Larsson

Mc-fortbildning i form av s k avrostning arrangeras främst av klubbarna i länet
och under året genomfördes sex stycken avrostningar med totalt ca 300
deltagare. SMC Skåne har bistått med material, utbildade instruktörer och
ekonomiskt bidrag
Sedan några år tillbaka sker utbildningen av instruktörer centralt, dock ligger
rekryteringen fortfarande kvar på länsnivå. Under försommaren påbörjade 12
stycken intresserade mc-förare instruktörsutbildningen. Dock har endast ett
fåtal fullföljt utbildningen, varav tre av dessa nu är godkända SMC-instruktörer
och ingår i SMC Skånes instruktörspool för grundläggande mc-fortbildning.
Totalt finns nu 10 stycken instruktörer i denna pool.

BKK – Broms & Kurvteknikskurs

Ansvarig Torstein Kvamme

Arbetsgruppen har under året genomfört fyra stycken kurser, varan en
tvådagarskurs. Samtliga kurser har varit förlagda till Ring Knutstorp, Kågeröd,
och enligt kursutvärderingarna har dessa varit till stor belåtenhet för
deltagarna. Totalt har kurserna haft 290 deltagare.
I början av året diskuterades ingående och stundom hett ett eventuellt fortsatt
engagemang i Sporthojsprojektet. Då den planerade inriktningen på projektet
inte överensstämde med arbetsgruppens kursupplägg beslöt gruppen att inte
genomföra någon Sporthojsdag efter det nya konceptet. Tack vare bl a
Torstein Kvammes fortsatta engagemang i den centrala arbetsgruppen har
SMC Riks ändrat inriktning och följer nu SMC Skånes och SMC Stockholms
linje med avancerad körning.
Arbetsgruppen ansvarar för utbildning och fortbildning av BKK-instruktörer. Bl a
har flera instruktörer deltagit i Sporthojsprojektets instruktörsutbildning Steg 1,
och Catarina Sandberg är en av de fåtal som blivit utvald att gå vidare till Steg
2. Rekryteringsarbetet har fortsatt och har i år resulterat i ytterligare sex nya
BKK-instruktörer. Totalt finns nu ca 30 instruktörer i denna pool.
Arbetsgruppen har fortsatt sitt samarbete och utbyte med SMC Stockholm.
Under slutet av verksamhetsåret påbörjades dessutom samarbete med SMC
Blekinge och SMC Bohuslän som planerar starta upp en liknande verksamhet
inom sina län.
SMC Skånes Broms & Kurvkurser har också väckt intresse utanför SMC, och
förutom MC-Folket har bl a Allt om Mc besökt och deltagit på kurserna.
Samtliga journalister har varit mycket nöjda vilket återspeglat sig i de positiva
artiklarna.

MIT – Media och IT

Ansvarig Mathias Nilsson

Hemsidan har blivit mer eller mindre frekvent uppdaterad under det gångna
året, och små förändringar har skett för att förbättra hemsidan. Genom statistik
görs uppföljning av antal besökare. Vanligen sker ett ökat antal besökare
dagarna efter Mc-Folkets utgivning samt i samband med olika evenemang då
bilder publicerats under gallerisidan.
Forumet har 78 registrerade medlemmar, en ökning på ca 48 medlemmar.
Forumet används främst för att informera och debattera olika mc-frågor. SMC
Skånes styrelse har dessutom en egen avdelning inom forumet som används
för diskussioner mellan mötena.
Styrelsens medlemmar har haft möjlighet att få smcskane-mailadress.
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UNG – Ungdom

Ansvarig Sven Liljekvist

Under verksamhetsåret har kontakt tagits med MHF UNGDOM klubbar i länet
för att se om ev samverkan avseende mopedkurser skulle kunna inledas. Dock
har detta inte lätt till några konkreta aktiviteter. Positivt intresse har dock
uttryckts från MHF UNGDOM med tankar om fortsatta kontakter under hösten
2005.
SMC-Skåne har även under året blivit kontaktad av representant från skola i
Bjärredområdet med förfrågan om vi kan delta i någon form av
mopedutbildning. Fortsatta kontakter är planerade att tas under hösten 2005.

TOG – Touring

Ansvarig Bengt Olsson

Skånetouren genomfördes, med 55 stycken nöjda deltagare. Under rundan
gjordes ett studiebesök hos Tommy Andersson i Osbyholm, som har en unik
samling av motorcyklar från 70-talet. Skånetouren avslutades med middag på
Ekerödsrasten.
Se Skåne är en ny tävling som startade under mc-säsongen 2005. Startkort
innehållande ett antal deltagande företag inom olika områden, ex café, mchandlare och sevärdigheter, delades ut under sommaren. Tanken var att locka
ut motorcyklisterna till bl a de som ger SMC-rabatter.
Arbetet med att uppdatera rabattlistan har skett löpande under året.

________________________________________________________________ Övrigt
Kansliet

Ansvarig Anette Rosén

Förra verksamhetsåret togs beslutet att stänga kansliet då intresset från klubbar och medlemmar att
besöka det hade varit obefintligt. Det material som SMC Skåne har kvar har förvarats hos Katarina
Nilsson samt de arbetsgruppansvariga.

Resursbanken

Ansvarig Bo-Göran Hansen

SMC är en stor organisation med behov av nya och friska krafter. Arbetsområden är många och
varierande och det är bra om man har tillgång till rätt person till uppdragen. SMC har därför skapa en
resursbank med personer som ska kunna kontaktas vid olika behov av såväl län som SMC centralt.
Antalet anmälda som även ställer sig till förfogande för SMC Skånes räkning är 5 stycken.

_______________________________________________________________ Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som tillsammans är med och gör SMC till den starka organisation
som vi är idag. Det är glädjande att se att den externa rekryteringen till arbetsgrupperna fortsätter och vi
ser med förväntan på utvecklingen i framtiden.

_________________

_________________

_________________

_________________

Anette Rosén, ordf

Mathias Nilsson, vice ordf

Bo-Göran Hansen, kassör

Katarina Nilsson, sekr

_________________
Peter Palm, vice sekr

_________________
Conny Lindquist, ledamot

_________________
Jürgen Markus, ledamot

_________________

_________________

_________________

_________________

Rolf Larsson, suppleant

Torstein Kvamme, suppleant

Sven Liljekvist, suppleant

Pelle Randau, suppleant

