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VerksamhetsberVerksamhetsberVerksamhetsberVerksamhetsberäääättelse SMC Västra Götaland, 2010ttelse SMC Västra Götaland, 2010ttelse SMC Västra Götaland, 2010ttelse SMC Västra Götaland, 2010----2020202011111111    
    
VerksamhetsåretVerksamhetsåretVerksamhetsåretVerksamhetsåret    
Verksamhetsåret förlängdes med en månad efter beslut om ändrat verksamhetsår och omfattar 
perioden 090801-100831.  
 
MedlemsantaletMedlemsantaletMedlemsantaletMedlemsantalet    
Per den 31 augusti 2010 hade SMC Väst 10475 medlemmar, en minskning med 268 
medlemmar.  
 
StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen    
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande Lillemor Holm, Stenungsund 
Vice Ordförande Niklas Östergren, Mölndal 
Kassör Kjell Andersson, Stenungsund  
Sekreterare Jan Rickardsson, Alingsås 
Vice sekreterare Ann-Britt Jungblom, Lidköping                 
Ledamot Jan Johansson, Henån 
Ledamot  Sture Johansson, Stenungsund 
Suppleant Sten-Göran Stridh, Uddevalla 
Suppleant Lillemor Ela Johansson, Mölndal 
Suppleant Klas Sehlstedt, Kungsbacka 
Suppleant Jens Lindström, Göteborg 
Övriga befattningshavare 
Revisor Christer Bernlo, Högsäter 
Revisor Jan Berndtsson, Skärhamn 
Revisorsuppleant Linda Hellsten, Göteborg 
Valberedning 
Valberedare (sammankall.) Ingvar Högström, Mölnlycke 
Valberedare Vergilio Viggo Eliasson, Göteborg 
Valberedare Danniel Byberg, Göteborg 
    
StyrelsemötenStyrelsemötenStyrelsemötenStyrelsemöten    och AUoch AUoch AUoch AU    
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda ordinarie styrelsemöten. 
AU har hållit 4 möten om budget och inköp av material. Dessutom har ett antal telefonmöten 
hållits om planering inför viktiga händelser.  

    
Representation vid SMC Riks möten  
Ordförandekonferens, sept 2010 Lillemor Holm 
Ordförandekonferens, mars 2011  Lillemor Holm 
Distriktsinformatörsmötet  Lillemor Ela Johansson 
Säljkurs  Sten-Göran Stridh 
MCT-mötet  Sture Johansson, Helena Raaby, Mikael Karlsson 
Knixmöte  Sture Johansson, Ivan Wåhlström 
Anteckningar och protokoll från dessa möten finns att läsa på www.svmc.se under 
"Organisation/Protokoll/Övriga Protokoll" 

    
MCMCMCMC----FFFFolket, Distriktsspaltenolket, Distriktsspaltenolket, Distriktsspaltenolket, Distriktsspalten    
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Vi har under året utnyttjat möjligheten att sprida information via Distriktsspalten i MC-Folket och vi 
har även distribuerat Gulingen som bipackning i MC-Folket.  

    
Hemsidan Hemsidan Hemsidan Hemsidan     
www.svmc.se/vastragotaland har blivit mer levande med bilder från olika evenemang och 
uppdaterad information om kurser, träffar och fikakörningar. 

    
GulingenGulingenGulingenGulingen    
Under året har vi framställt den 24-sidiga A5-broschyren ”Gulingen” som skickats ut till samtliga 
medlemmar i Västra Götaland. Den har även delats ut hos handlare och vid träffar och körningar. 
Byte av distributör ledde till att sent betalande medlemmar inte fick Gulingen i första utskicket, något 
som rättades till under våren. 
    
ArbetsgrupperArbetsgrupperArbetsgrupperArbetsgrupper    
Distriktet är indelat i tre geografiska arbetsgrupper; Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg samt Grundkurser 
och Avancerade kurser.  

    
Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Göteborg 2010Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Göteborg 2010Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Göteborg 2010Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Göteborg 2010----2011201120112011 
Göteborgsgruppen har förutom nedanstående aktiviteter medverkat vid flera handlardagar i 
Göteborgstrakten/Borås för information om SMC och för rekrytering/medlemsvård.  
Under verksamhetsåret aug 2010-aug 2011 har det hållits fem arbetsgruppsmöten. 

 
September 2010  
Traditionsenlig avslutningskörning 12 september. 52 ekipage deltog vid färden från Partille förbi Hindås, 
Bollebygd, Sandared till målet Vänga Kvarn. Fika och tipspromenad vid 
målet. 

 
Oktober 2010 
Skepp Ohoj genomfördes 15-17 oktober med uppskattningsvis 350 SMC-medlemmar. Modevisning, 
poängpromenad, utställning och erbjudanden från handlare lockade många till montrarna liksom 
information om SMC generellt och kursverksamheten i synnerhet. Glada och trevliga människor som 
umgicks och höll igång in på småtimmarna gjorde helgen till en höjdare. 

 
November 2010  
Teori-/mekkurs för grabbar, 25 resp 30 november, hos Kenneths MC-Service. 
11 resp. 10 deltagare vid vartdera tillfället som under gemytliga former fick sig till livs 
motorcykelmekanikens mysterier.  

 
 
 
Februari 2011 
Medverkan på MC-Expo i Borås 25-27 februari med monter för information om verksamheten och för 
rekrytering i samarbete med ”Sporthojsgruppen”. Helgen gav flera nya medlemmar och anmälningar till 
SMC Västs bankurser. 

 
Mars – april 2011 
Medverkan vid öppet hus hos MC-handlare i Göteborgsområdet för information och 
rekrytering/medlemsvård.  
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Maj 2011 
Öppet Hus MC-besiktning Partille 7 maj. Vi representerade och informerade om SMCs aktiviteter.  
Tvådagars MC-resa genom Dalsland 7-8 maj. 20 anmälda, varav 18 deltog.’ 
Handelsbodens kortege 26 maj - Insamlingskörning till förmån för Mustaschkampen. 
En person representerade SMC Väst och passade på att vara behjälplig vid arrangemanget där 120 
generösa knuttar deltog. Handelsboden fick in 8085 kr som oavkortat gick till Mustaschkampen. 
  
Maj-augusti 2011 
Fikakörningar på tisdagskvällar från Stenungsund 
I genomsnitt 6 deltagare per gång, 9 augusti dock 32 ekipage. 
 
Juni 2011 
6 juni Sveriges nationaldag och MC:ns dag: Gemensam MC-tur från Stora Höga via Hisingen, Stigs Center 
och Göteborgs centrum till kafé Skåne. 14 ekipage deltog. 18 juni genomfördes MC-tur i Maklig takt. Tio 
ekipage deltog. 
 
Juli 2011 
Sommarkörning den 3 juli tillsammans med Fyrbodalsgruppen. Tre ekipage startade från Hisingen, sex 
från Fyrbodalsområdet. Rendez vous i Lilla Edet för färd till målet Grästorp. 
Medverkan i MC-veckan i Bohuslän (19-23 juli) tisdagen den 19 juli med start från: Stenungsund, 14 
ekipage. 
Dessutom har sex grundkurser samt en gruskurs genomförts där 121 deltog. 

 
 

Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp FyrbodalVerksamhetsberättelse Arbetsgrupp FyrbodalVerksamhetsberättelse Arbetsgrupp FyrbodalVerksamhetsberättelse Arbetsgrupp Fyrbodal    
Gruppen har under året haft tre möten. Dessutom deltagit på LBike-Dagarna 30/9-1/5 
därLinstruktörer deltog på Prova på dagar på SAAB:S provbana.L  
Vi fanns med på Biker Meet i Trollhättan och MC-dagarna 7-8/5. L 
Lördagen den 2/7Lhade vi en Sommarkörning tillsammans med Göteborgsgruppen, lyckad trots 
dåligt väder. Nio motorcyklister deltog. L 
Slutligen hölls traditionsenligt MC-veckan 18-22/7;L 
Måndag 28 MC 
Tisdag 31 MCL 
Onsdag 18MC 
Torsdag 19 MCL 
Fredag 25LMC 

 
 
Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Skaraborg Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Skaraborg Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Skaraborg Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Skaraborg         
Arbetsgruppsmöten  
Under året har vi haft ett arbetsgruppsmöte.  Övrig verksamhet har skötts per telefon och mail. 
  
Trafiksäkerhetsråd 
SMC medverkar i trafiksäkerhetsrådet i Lidköpings kommun med två platser. Det har hållits flera 
sammankomster, där vi fått information och diskuterat trafikangelägenheter. Politiker, polis, 
räddningstjänst, NTF, SMC, M, lokala handlare och handikapporganisationer deltar. 
  
  
Vägverket, NTF  
SMC Skaraborg har under året varit med i ett projektarbete som vägverket och NTF drivit. Det har 
planerats framtida trafiksäkerhetsarbeten som resulterat i en målinriktning vad gäller bromsteknik. 
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Planerad dag 28 april för de praktiska övningsmomenten ställdes in pga dubbelbokning av 
övningsplatsen. 
  
Vid MC-Kompaniets dagar i Väring den 2-3 april representerades SMC Väst av Skaraborgsgruppen. 
  

Tisdagsturen 15 juni. Cirka 68 medverkade varav ca 7 var under 26 år. Vi startade i Falköping, 
Skövde och Lidköping samtidigt och efter en timme strålade vi samman vid Mösseberg, Falköping 
där korv grillades och åts under trevlig samvaro. 
 
Vi deltog också i Hjulafton i Lidköping som gick av stapeln 30 juni med 300 motorcyklister och 
många kommuninvånare som fyllde torget.  
 
Skaraborgsträffen med Skaraborgsrally gick av stapeln 12-14 augusti. Ca 80 deltog i träffen men 
111 körde rallyt. Av dessa var 10 under 26 år. 

  

Verksamhetsberättelse avancerade kurser på storbana 2011Verksamhetsberättelse avancerade kurser på storbana 2011Verksamhetsberättelse avancerade kurser på storbana 2011Verksamhetsberättelse avancerade kurser på storbana 2011    
Kurserna, som tidigare har marknadsförts som ”Sporthojskurser” (SHK) och ”Broms och Kurv Kurs” 
(BKK) av marknadsskäl, kallades i år gemensamt ”Avancerad Kurs” (AK) i samma linje som SMC 
Riks. 
Under verksamhetsåret har totalt 12 kursdagar genomförts. 2 ”prova-på-dagar” genomfördes på 
SAABs testbana i Trollhättan i samband med BIKE-dagarna, 6 kursdagar genomfördes på Kinnekulle 
ring i augusti 2010 samt maj och augusti 2011. Två kursdagar genomfördes på Gotland Ring i juli 
2011.  Beläggningsgraden på samtliga kursdagar har varit i det närmaste 100% efter mycket aktiv 
marknadsföring. 

Totalt har vi fyllt 876 kursplatser under verksamhetsåret (av 880 platser). Därtill hade vi c:a 160 
deltagare som provade på 2 körpass under dagarna på SAABs testbana. 45 av utbildningsplatserna 
var till personer under 26 år och 10 av våra resurserplatser var under 26 år. 

Vi har haft ett snitt på 1,6 vurpor per utbildningsdag på SAABs testbana, Kinnekulle och Gotland ring 
sammantaget. Under verksamhetsåret har vi haft tre (3) instruktörsvurpor och 21 deltagarvurpor. En 
(1) av vurporna har resulterat i ambulanstransport till sjukhus. 

Förutom kursverksamhet för våra medlemmar har också ett antal interna utbildningar genomförts. 
Flera av våra instruktörer och funktionärer har deltagit på HLR/LABC, pedagogikutbildning, 
teoriutbildning (SHK), samt praktikutbildning (Gotland ring). Totalt 84 deltagare, varav  5 under 26 
år. Väst. Vid verksamhetsårets slut var vi 38 avancerade instruktörer, varav 3 under 26, 3 
instruktörer i väst, 6 aspiranter samt ca 15 funktionärer. 

I genomsnitt har vi en resurs (instruktör eller funktionär) per två deltagare per dag. Ca 15 av de 876 
är kompensation för funktionärsarbete som genomförts under året eller tidigare år. 

Vi har också haft ett mycket gott samarbete med SMC-Skåne, bland annat har vi haft 2 friplatser 
samt 2 instruktör på varandras kurser. Detta har varit uppskattat bland våra instruktörer och 
resurser. 

Vid flera tillfällen har vi utbildat personal från SMC-Halland för att de skall komma igång med kurser 
på storbana. 

Utöver dessa utbildningstillfällen har vi också deltagit i utbildningsarrangemang genomförda av SMC-
Riks där ytterligare ett tiotal SMC Västare deltagit.  Utöver våra egna kurstillfällen har flera 
instruktörer i länet varit instruktör på kurser för SMC Skåne, Blekinge, Stockholm och Riks.  Vi har 
också bistått BMW-klubben distrikt 10 med instruktörer under deras KNIX-utbildningar på Borås 
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gokartbana. Under året har vi fått bra hjälp från de som håller på med grundkursutbildning i 
distriktet.  

Som om inte detta vore nog har mer än en handfull instruktörer agerat föråkare/instruktör på 
kommersiella bandagar på flera olika banor runt om i landet, däribland också Falkenbergs 
motorbana där vi, på de öppna bankörningarna (onsdagar), fått väldigt bra kontakt med många 
gatåkare som vi aldrig annars skulle få kontakt med. En inkörsport till att nå riskbenägna 
motorcyklister där ”vi kommer till dem” istället för att ”de måste komma till oss”, allt för att minska 
olycksstatistiken på våra vägar. 

Vi har bibehållit föregående års kursavgifter på Kinnekulle dvs 1450 kr för fredagarna, men ökat till 
1500 på lördagarna, detta eftersom efterfrågan av kurser på helger  är större. Kursavgiften på 
Gotland höjde vi till 1700 för torsdag/fredag och 1800 för lördag/söndag. Paketpriset som detta år 
innehöll 4 dagar, kostade 6450 kr. 150 av dessa (gäller alla kursavgifter) går till SMC-Riks för 
underhåll av anmälningssystemet. 

Det ekonomiska resultatet för året kommer att vara positivt tack vare fullbokade kurser efter stark 
marknadsföring vid MC-event, på andra SMC-arrangemang och på internet (sporthoj.com och 
svmc.se). Ett mycket lyckat arrangemang som bör lyftas fram extra är de prova-på-dagar som vi 
arrangerade i samband med Bike-dagarna i Trollhättan. Deltagarna fick då prova på en kurs i 
miniformat som bestod av två teoripass (gaskontroll och motstyrning) följt av tillhörande körpass 
med feedback. Detta gav många nya kursdeltagare till vår kurs på Kinnekulle maj vilket tydligt syntes 
på att vi hade över 50% som gick steg 1. 

Det skall noteras att vi inte hunnit med att genomföra den internutbildning för alla som deltagit 
under året som vi vanligtvis önskar hålla efter avslutad säsong, Slutredovisningen från SMC Riks för 
kurserna sker med viss eftersläpning efter avslutad kurs. Detta i kombination med att många kurser 
gick under juli och augusti dvs i slutet  av verksamhetsåret,  resulterade i att det mycket positiva 
slutresultatet för kursverksamheten blev känd mycket sent och att det då inte fanns praktiska 
möjligheter att hinna planera en sådan aktivitet under verksamhetsåret.  

NTFNTFNTFNTF    
Representanter för styrelsen har deltagit i NTFs årsmöten i Skaraborg, Fyrbodal och Göteborg. 
Ordförande valdes in i styrelsen för NTF Göteborg samt i Stora Holm Trafikövningsplats. 
 
Folkrörelsearkivet LidköpingFolkrörelsearkivet LidköpingFolkrörelsearkivet LidköpingFolkrörelsearkivet Lidköping    
SMC Väst deltog i årsmötet på Vara folkbibliotek. 
 
Representation Representation Representation Representation och besökoch besökoch besökoch besök    
Vi har under året haft mycket god representation på flera handlardagar i distriktet. Förutom styrelse 
och valberedning har arbetsgrupper och instruktörer deltagit och gjort reklam för vår verksamhet och 
värvat flera nya medlemmar. Trots att vi rekryterat ca 300 nya medlemmar har det totala antalet 
minskat med 268. 
 
I samband med Bike-dagarna ansvarade instruktörer och funktionärer från SMC Väst för prova-på-
körningar på SAABs testbana. 
 
 
 

 

Slutord 
Verksamhetsåret har varit händelserikt och vi har uppnått de flesta mål vi satte upp i 
verksamhetsinriktningen. En stor del av vårt arbete har präglats av fortbildningar på bana och klassiska 
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avrostningar. Där har vi utökat antalet kurstillfällen och har under säsongen haft 19 utbildningsdagar varav 
12 på storbana och 7 grundkurser. Totalt har 876 deltagit i storbanekurser och 121 på grundkurs.   
Under året har 7 av våra instruktörer examinerats till avancerade instruktörer, 8 aspiranter har examinerats 
till grundkursinstruktörer. Vid verksamhetsårets slut var vi 38 avancerade instruktörer, 3 instruktörer i väst, 
15 grundkursinstruktörer, 13 aspiranter samt ett stort antal funktionärer.  

 
Årets ekonomiska resultat är på 140363 kr vilket är avsevärt högre än budget. Resultatet är räknat 
efter det att avsättningar gjorts för att finansiera uppstart av KNIX-kurser (38300 kr) och ett särskilt 
utbildningskonto (61700 kr) för instruktörer, funktionärer med flera för att ytterligare förbättra deras 

kompetens. Länstian. Landstingsbidraget och kursverksamheten är våra inkomstkällor och de två 
senare har i år fallit ut med högre belopp än tidigare. Vi har förlorat några annonsörer i Gulingen och 
fått ökade kostnader för marknadsföring av vår verksamhet. Landstingsbidraget är helt beroende av 
vår förmåga att rätt rapportera de aktiviteter som genomförs i distriktet bl.a. aktiviteter där 
ungdomar under 26 år deltar, varför vi måste vara extra uppmärksamma på rapportering inför 
kommande verksamhetsår. 
 
I stort har vi kunnat balansera utgifter och inkomster över året tack vare att kursverksamheten har 
fått möjlighet att även utnyttja SMC Riks för utgifter i samband med kurserna. Tidigare betalde 
distrikt Väst alla omkostnader för kurserna men fick in anmälningsavgifterna först en tid efter 
genomförd kurs. Distriktet har en mycket bra likviditet men överenskommelsen med Riks är en 
förutsättning för att kassaflödet inte ska bli negativt.   
 
Styrelsen vill med detta tacka för förtroendet att leda verksamheten det gångna året. 
 
Styrelsen SMC Väst, oktober 2011 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Lillemor Holm, Ordförande Niklas Östergren, Vice ordförande 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Jan Rickardsson, Sekreterare Kjell Andersson, Kassör  
 
 
________________________________ ________________________________ 
Ann-Britt Jungblom, Vice sekreterare Sture Johansson, Ledamot 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Jan Johansson Ledamot Sten-Göran Stridh, Suppleant  
 
 
________________________________ ________________________________ 
Lillemor Ela Johansson, Suppleant Jens Lindström, Suppleant 
 
 
 
________________________________ 
Klas Sehlstedt, Suppleant 


