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Verksamhetsberättelse SMC Västra Götaland, 
2011-2012 
 
Verksamhetsåret 
Verksamhetsåret omfattar perioden 110901-120831.  
 
Medlemsantalet 
Per den 31 augusti 2012 hade SMC Väst 10803 medlemmar, en ökning med 328. SMC Västs 
medlemsantal har ökat mest av alla distrikt vilket vi gläder oss mycket åt. 
 
Styrelsen 
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 Lillemor Ela Johansson, Mölndal 
Suppleant Sten-Göran Stridh, Uddevalla 
Suppleant Benny Christensen, Falkenberg 
Suppleant Jens Lindström, Göteborg 
Övriga befattningshavare 
Revisor Christer Bernlo, Högsäter 
Revisor Jan Berndtsson, Skärhamn 
Revisorssuppleant Linda Hellsten, Göteborg 
 
Valberedning (sammankall.) Ingvar Högström, Mölnlycke 
 Peter Wretmo, Göteborg 
 Gilio Eliasson, Göteborg 

 
  
 
 
Styrelsemöten och AU 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt två budgetmöten 
där tidplan och arbetsordning beslutats. 
AU har hållit 3 möten om tryckkostnader för marknadsföring inför mässan Två Hjul, 
handlardagar, reseersättningar, tillståndsansökan för nationaldagskortege samt inköp av bärbar 
PC för sekreteraren. Dessutom har ett antal telefonmöten hållits om planering inför viktiga 
händelser.  
 
Representation vid SMC Riks möten  
Ordförandekonferens, sept 2011 Lillemor Holm 
Ordförandekonferens, mars 2012  Lillemor Holm 
Distriktsinformatörsmöte  Lillemor Ela Johansson 
Webmastermöte  Sten-Göran Stridh 
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MCT-mötet Sture Johansson, Ivan Wåhlström, Niklas Östergren, Mikael Karlsson 
Knixmöte Sture Johansson, Anders Larsson 
Vägspanarmöte Jan Johansson  
Funktionärshelg 15 avancerade instruktörer, tre aspiranter, tre grunkursinstruktörer, sex 

aspiranter. 
 
Anteckningar och protokoll från dessa möten finns att läsa på www.svmc.se under 
"Organisation/Protokoll/Övriga Protokoll" 
 
MC-Folket, Distriktsspalten 
Vi har under året utnyttjat möjligheten att sprida information via Distriktsspalten i MC-Folket . 
  
Hemsidan  
www.svmc.se/vastragotaland innehåller nyheter och uppdaterad information om kurser, träffar och 
fikakörningar. 
 
Gulingen 
Under året har vi framställt den 24-sidiga A5-broschyren ”Gulingen” som skickats ut till samtliga 
medlemmar i Västra Götaland som bipackning i MC-Folket. Den har även delats ut hos handlare och 
vid träffar och körningar.  
 
Arbetsgrupper 
Distriktet är indelat i tre geografiska arbetsgrupper; Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg samt 
Grundkurser och Avancerade kurser.  
 
Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Göteborg 2011 – 2012.  
Gruppen har bestått av Ingvar Högström (sammankallande) Jan Rickardsson (sekreterare)  
Sture Johansson, Lillemor Ela Johansson, Ole Holmblad , Åke Klarin, Linda Hellsten och Peter 
Stegrell. Gruppen har under året utökats med ytterligare två medlemmar, Annika Berntsson och  
Elisabeth Konradsson. SMC Göteborgsgruppen finns fr.o.m. i år med på FaceBook. 
 
Under verksamhetsåret har gruppen haft fem protokollförda möten. 
Verksamheter som arbetsgruppen arrangerat eller deltagit i : 
Avslutningskörning från Statoil i Bollebygd till Madame Blå i Nossebro. 28 deltagare mötte upp. 
Skepp o Hoj kryssning till Kiel genomfördes med c:a 220 deltagare. 
Under november genomfördes en teorikväll för killar hos Kenneths MC - service. Nitton deltagare. 
Under november genomfördes en teorikväll för tjejer hos Kenneths MC - service. Tretton deltagare. 
Vid MC – Mässan som hölls i Göteborg medverkade gruppen med personal i SMC:s monter. 
Gruppen har varit representerad vid handlardagar hos Johans MC, Yamaha, Honda och 
Handelsboden. 
5 maj hade vi ett samarrangemang med Bilprovningen i Partille där det var extra Öppet Hus en 
lördag för att besiktiga motorcyklar. 
12 – 13 maj genomfördes en tvådagars MC-tur i Dalsland, Norge och Värmland. Rune Olsson var 
ansvarig för turen som lockade fjorton deltagare. 
6 juni genomfördes en MC–tur som gjorde uppehåll vid Götaplatsen. Turen som avslutades vid Röda 
Sten lockade 55 deltagare. 
7 juli gjorde gruppen i samarbete med Fyrbodalsgruppen en körning som lockade 12 deltagare. 
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Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Fyrbodal 
Gruppen har under året bestått av Jan Johansson, Sten-Göran Stridh, Björn Forssell och Martin 
Sandin. Under verksamhetsåret har hållits fyra möten.  
Fyrbodalsgruppen har varit delaktig under Bike dagarna i Trollhättan samt varit aktiv i planeringen av 
SMC:s Riksårsmöte på Vann Spa i Lysekils kommun. Det har varit tre sammankomster och 
rekognosering av körväg till Eds Mc- och motormuseum vidare till Fredrikstens fästning i Halden och 
därefter tillbaka till Vann Spa. 
Deltagare ur gruppen har varit i kontakt med Nordens ark, Havets hus och Smögenbryggan för att se 
vad dessa aktiviteter kommer att kosta. 
Fyrbodalgruppen har även haft en sommarkörning ihop med Göteborgsgruppen till Torreby slott i 
Munkedal. Det kom 12 deltagare under denna gråa och mulna dag. 
Under MC-veckan deltog 159 MC, vilket var en bra uppslutning. 
Måndag: Uddevalla 38st. 
Tisdag: Stenungsund 24st varav en under 26 år 
Onsdag: Stömstad 25st 
Torsdag: Varekil 22st 
Fredag: Munkedal 50st 
 

 
Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Skaraborg   
Gruppen har under året bestått av Ann-Britt Jungblom, Iréne Stenberg, Tommy Wallin, Carl-Johan 
Karlsson, Tore Ternell, Olof Jungblom. Ett arbetsgruppsmöte har hållits och övrig verksamhet har 
skötts per telefon och mail.  
Vid MC-Kompaniets dagar i Väring den 1 april och MC-konsult 9 maj representerades SMC Väst av 
Skaraborgsgruppen. 
Tisdagsturen 12 juni. Cirka 68 medverkade varav ca 3 var under 26 år. Fem funktionärer. 
Skaraborgsträff och rally 10-12 augusti, ca 136 deltagare, varav 6 st under 26 år. 15 funktionärer. 
Kålmilan-Karlsborgtur, 16 st under 26 år. 
Gruppen deltog också i Hjulafton i Lidköping som gick av stapeln 16 augusti med fem 
representanter. Ca 25000 besökare fyllde torget.  
 
Verksamhetsberättelse Grundkurser 
Grundkurserna omfattar avrostningar, gruskurser och KNIX. Gruppen har haft tre planeringsmöten 
samt en genomgång av avrostningsövningarna. En aspirant har blivit examinerad 
grundkursinstruktör. 
Avrostningar har skett på följande ställen: 

• Stenungsund 
• Torslanda 
• Torslanda (tjejkurs) 
• Trestad Center 
• Skara Sommarland 
• Uddevalla (gruskurs) 

Totalt 91 deltagare varav två under 26 år. 
 
 
KNIX kördes för första gången 2012 i SMC Västs egen regi på Glimmingebanan vid tre tillfällen. 
Totalt 152 deltagare varav två under 26 år. 
 
Samtliga tillfällen har varit slutsålda med 60+ anmälda till varje körning. SMC och BMW-klubben har 
varit instruktörer. Även Instruktörer från AI dvs storbanekurserna har varit behjälpliga. Varje körning 
har haft ca 6-7 grundkursinstruktörer, 3-4 Aspiranter och 1-2 avancerade instruktörer.  
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Glimmingebanan har visat sig vara mycket lämplig för aktiviteten, med en bred och slät, lagom lång 
bana. En cafeteria som hållit öppet under hela kördagen och ett i övrigt mycket gott samarbete med 
Uddevalla Karting klubb. SMC tackar! Övningarna har bestått av bromsövningar för de mest ovana, 
samt körning enl. SMC:s läroplan ”Råd och Riktlinjer” fast i något förenklad version.  Körningarna 
har varit mycket uppskattade från deltagarnas sida vilket märkts inte minst på de glada tillrop SMC 
fått i sociala medier efter varje körning.  
Man kan också konstatera att Aktiviteten i Uddevalla har lockat deltagare från helt andra ställen än 
körningarna i Borås (där SMC genomför Knix tillsammans med BMW-klubben sedan flera år tillbaka) 
vilket har gjort att underlaget och efterfrågan för den här typen av trafiksäkerhetsutbildningar ökar 
markant i regionen. Vi tror att det kommer att öka ytterligare de kommande åren. Helt enkelt därför 
att de flesta motorcyklister tycker att det är kul och intressant att bli en bättre förare. 

Verksamhetsberättelse avancerade kurser på storbana 2012 
Under verksamhetsåret har 10 kursdagar genomförts på Kinnekulle, Anderstorp och Gotland. 
Beläggningsgraden har varit enligt budgeterat eller strax däröver. Vi har under året märkt en något 
långsammare anmälningstakt på kursplatserna men marknadsföringen har inte heller varit lika 
omfattande som under 2011. Totalt antal kursdeltagare har varit 742.  

Fyra interna utbildningar har genomförts. Flera av instruktörerna och funktionärerna har deltagit på 
HLR/L-ABCDE, pedagogikutbildning, teoriutbildning (SHK), samt praktikutbildning. Totalt fyra tillfällen 
där sammanlagt 84 deltagit.  

Vi har genomfört sju internutbildningsdagar på Kinnekulle, Anderstorp och Gotland för att få 
ytterligare färdighetsträning. Dessutom har vi vid tre kursdagar haft möjlighet att erbjuda flertalet 
instruktörer egenträning.  65 av utbildningsplatserna under 2012 var personer under 26 år och 3 av 
våra resursplatser var under 26 år. Under årets internutbildningar har antalet deltagare varit 236. 
Under året har nio av SMC Västs instruktörer examinerats av SMC Riks och är nu Avancerade 
Instruktörer på storbana. 

Vid verksamhetsårets slut har SMC Väst 40 Avancerade Instruktörer (AI) samt ytterligare ca 8-10 
vilande AI, två instruktörer som är färdiga för Riks-examination, tre aspiranter under utbildning samt 
ca 10 återkommande funktionärer.  Utöver våra egna kurstillfällen har flera instruktörer i distriktet 
dels agerat som instruktörer på kurser för bl.a. SMC Skåne, Stockholm och Riks. Vi har också bistått 
BMW-klubben distrikt tio med instruktörer under deras Knix utbildningar på Borås och samt GI KNIX 
på Uddevalla gokart bana. Utöver dessa utbildningstillfällen har vi med flera instruktörer också 
deltagit i flertalet av de utbildningsarrangemang genomförda av SMC-Riks.   

Några av våra instruktörer har under året agerat föråkare/instruktör på kommersiella bandagar på 
flera olika banor, och med flera av de största arrangörerna runt om i landet. Vi har exempelvis 
representerat hos Actionpics, Racingworld, Filip Backlund Trackdays, men även på 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. Några av instruktörerna har även varit engagerade i en tjejdag på 
Falkenbergs motorbana, som var ett arrangemang som lockade 200 tjejer.  

Det ekonomiska resultatet för året kommer att vara positivt tack vare fullbokade kurser respektive 
kurser som genomförts med budgeterad fyllnadsgrad.  

NTF 
På grund av krånglande eftersändningar kom kallelser till NTFs årsmöten i Skaraborg och Göteborg 
inte fram i tid varför ingen representerade SMC Väst där. Vid NTF Fyrbodals årsmöte deltog Björn 
Forssell som ordförande för mötet och Martin Sandin från SMC Väst. Ordförande sitter i styrelsen för 
NTF Göteborg samt i Stora Holm Trafikövningsplats. 
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Folkrörelsearkivet Lidköping 
Av samma skäl som anges under NTF deltog inte SMC Väst i årsmötet. 
 
Representation och 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.  
 
Ekonomi 
Årets ekonomiska resultat är på +56744 kr vilket är bättre än budget (+11951). I resultatet, och 
budgetsiffran, ingår de avsättningar som gjordes från verksamhetsåret 2010-2011  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. 
 
Under upplupna kostnader har 2011-2012 års avsättning för utbildning av funktionärer inte tagits i 
anspråk i sin helhet, återstår 34149 kr. Dessa finns fortsatt disponibla för utbildning 2012-2013 
och disponeras av styrelsen. Övriga upplupna kostnader, som vi gjort avsättningar för, är AK 46127 
kr, utbildning AK instruktörer 33495 kr, KNIX 13500. Totalt upplupna kostnader 127271 kr. 
 
Länstian, Landstingsbidraget och kursverksamheten är våra inkomstkällor och i år har Länstian och 
kursverksamheten i stort legat på budget medan landstingsbidraget minskat med ca 20000 kronor. 
Orsaken är ett lägre antal inrapporterade ungdomar under 26 år i vår verksamhet. Bedömningen är 
dock att antalet ungdomar inte minskat utan att vi inte har fått uppföljning och rapportering att 
fungera för den delen av verksamheten. Fokus har lagts på att får årets inrapportering att fungera 
bättre. 
 
I stort har vi kunnat balansera utgifter och inkomster över året och har inte drabbats av några stora 
ekonomiska överraskningar.  
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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 
avrostningar, gruskurser och KNIX. Vi har under säsongen haft 19 utbildningsdagar varav 10 på storbana, 
och sex på grundkurser. Sju internutbildningsdagar har genomförts samt egenträning vid tre kursdagar. 
Dessutom har vi kört KNIX i egen regi tre gånger samt samarbetat med BMW-klubben i Viskafors vid tre 
tillfällen. Totalt har 742 deltagit i storbanekurser, 152 i KNIX och 91 på grundkurser.   
Under året har nio av våra instruktörer examinerats till avancerade instruktörer, 1 aspirant har 
examinerats till grundkursinstruktör. Vid verksamhetsårets slut var vi 40 avancerade instruktörer, två 
instruktörer i väst, 15 grundkursinstruktörer, 3 aspiranter samt ett stort antal funktionärer.  
 

 
Styrelsen vill med detta tacka för förtroendet att leda verksamheten det gångna året. 
 
Styrelsen SMC Väst, oktober 2012 
 
 
________________________________ ________________________________ 
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 
 
 
 
________________________________ 
Benny Christensen  
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