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Verksamhetsberättelse SMC Västra Götaland, 2012-2013 
 
Verksamhetsåret 
Verksamhetsåret omfattar perioden 120901-130831.  

 

Medlemsantalet 
Per den 31 augusti 2013 hade SMC Väst 10803 medlemmar, varav 573 under 26 år.  

 

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 Benny Christensen, Falkenberg 

Suppleant Jens Lindström, Göteborg 

Övriga befattningshavare 

Revisor Christer Bernlo, Högsäter 

Revisor Björn Forssell, Munkedal 

Revisorssuppleant Linda Hellsten, Göteborg 

 

Valberedning (sammankall.) Ingvar Högström, Mölnlycke 

 Peter Wretmo, Göteborg 

 Elisabeth Konradsson  

 Annika Berntsson 

 

  

Styrelsemöten och AU 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt två budgetmöten 

där tidplan och arbetsordning beslutats. 

AU har hållit 4 möten där ekonomiska beslut tagits som inte kunnat vänta till nästa 

styrelsemöte. Dessutom har ett antal telefonmöten hållits om planering inför viktiga händelser.  

 

Representation vid SMC Riks möten  
Ordförandekonferens, sept 2012 Lillemor Holm 

Ordförandekonferens, mars 2013  Lillemor Holm 

Distriktsinformatörsmöte  Lillemor Ela Johansson 

MCT-möte  Ivan Wåhlström, Niklas Östergren, Helena Raaby,           

Danniel Byberg   

Vägspanarmöte  Jan Rickardsson 

Valberedningsmöte  Elisabeth Konradsson, Peter Wretmo, Annika Berntsson 

 

Anteckningar och protokoll från dessa möten finns att läsa på www.svmc.se under 

"Organisation/Protokoll/Övriga Protokoll" 

 

http://www.svmc.se/
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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  
Göteborgsgruppen lämnar nedanstående verksamhetsberättelse till SMC Väst årsmöte 2013. 

  

Göteborgsgruppen har bestått av 

Ingvar Högström (sammankallande) Sture Johansson, Lillemor Johansson, Ole Holmblad, Peter 

Stegrell, Elisabeth Konradsson, Annika Berntsson  och Åke Klarin. 

 

Göteborgsgruppen har varit representerat vid: 

MC Mässan i Borås 

Handlardagar hos Honda, Yamaha, Johans MC, Handelsboden och Pro Bike. 

Tjejdagen på Falkenbergs motorbana. 

Handelsbodens tjejkväll. 

          

Göteborgsgruppen har arrangerat: 

Nationaldagskörning, 60 deltagare 

Tvådagarstur i Dalsland – Norge och Värmland, 9 deltagare 

Fikakörningar på tisdagar från Stenungsund. 

Mekarkvällar hos Kenneths MC service (en kväll för tjejer och en kväll för killar), 29 deltagare 

Avslutningskörning, 20 deltagare 

Sommarkörning i samarbete med Fyrbodal, 24 deltagare 

MC veckan i Bohuslän. (körning tisdag kväll 28 st)  

 

 

Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Fyrbodal 
Gruppen har under året bestått av Jan Johansson, Björn Forssell och Martin Sandin och har haft 5 

möten under det gångna året.  

Fyrbodal har medverkat vid handlaradagar hos Bike Trollhättan och Honda center i Vänersborg. 

Vi har också haft en avrostning för Uddevalla mc. Under MC-veckan i Bohuslän 15-19 juli 

arrangerade arbetgruppen en tur tisdagen 16 juli – 24 deltagare varav en under 26 år. 

”Sommarkörning” arrangerades tillsammans med Göteborgsgruppen den 6 juli.  

 

 

Verksamhetsberättelse Arbetsgrupp Skaraborg   
Gruppen har under året bestått av Ann-Britt Jungblom, Iréne Stenberg, Tommy Wallin, Carl-Johan 

http://www.svmc.se/vastragotaland
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Karlsson, Tore Ternell, Olof Jungblom. Två arbetsgruppsmöten har hållits och övrig verksamhet har 

skötts per telefon och mail.  

 

SMC Väst har representerats av Skaraborgsgruppen vid: 

 
Kålmilan-Karlsborg 29/9, 16 st under 26 år. 

NTF-dag 10/10 i Frölunda. 

HLR-kurs 24/10 i Lidköping med en deltagare. 

Skepp O´Hoj med fyra deltagare. 

MC-mässan i Borås med en deltagare. 

Planeringsmöte med Göteborgsgruppen inför gemensam resa till SMC’s riksårsmöte. 

Start 2 Ride på Kinnekulle ring med 3 funktionärer samt 2 från distriktet, ca 20 deltagare under 26 

år. 

Tisdagstur 11/6. 69 deltagare och 5 funktionärer. 5 st under 26 år. 

Rallymöte 6/8. 5 st funktionärer. 

Skaraborgsrallyt 10/8. 96 deltagare varav 3 under 26 och 15 funktionärer. 

Gruppen deltog också i Hjulafton i Lidköping som gick av stapeln 16 augusti med fem 

representanter. Ca 25000 besökare fyllde torget. 

  

Verksamhetsberättelse Grundkurser 
Under säsongen 2013 tre avrostningar och tre Knixkurser genomförts. Utbildningarna har 

innehållsmässigt varit till belåtenhet för deltagarna. 

 

Avrostningarna har genomförts i Göteborg (Säve), Trestads Center och vid Skara Sommarland. 

Kurslängderna har varit ca 5 timmar med körträning i körgårdar och på landsväg. SMC’s Grundkurs 

klass 1-6, Råd & Riktlinjer har utgjort grunden för utbildningen. 

Ca 70 mc-förare av 85 betalande deltog. 

 

En grusgrundskurs genomfördes i Uddevallatrakten med 12 deltagare. Samma förutsättningar i 

huvudsak som för avrostningar. 

 

Knixkurserna har lockat totalt 167 deltagare av 181 betalande till Glimmingen Motorstadion i 

Uddevalla. Kurserna har omfattat 6 timmar uppdelat på 6 femtonminuters körpass med 

körteoriutbildning däremellan. 

Steg 1-3 enligt SMC’s Råd- & Riktlinjer för sporthojskurser har genomförts vid alla kurstillfällena.  

Fem deltagare vid dessa kurser var födda 1988 eller senare, d.v.s. under 26 år gamla. 

Vid kurserna har 26 instruktörer varav 6 instruktörsaspiranter tjänstgjort. 

I månadsskiftet augusti-september examinerades tre nya grundkursinstruktörer vid 

examinationshelg i Västerås. 

Instruktörerna har deltagit vid de ledarskapsutbildningar och HLR/LABC-kurser som beskrivs nedan 

under Verksamhetsberättelse avancerade kurser på storbana. 

 

Verksamhetsberättelse avancerade kurser på storbana  

Under verksamhetsåret har 11 kursdagar genomförts på Kinnekulle, Rudskogen och Gotland. 

Kursen som planerades på Anderstorp ställdes in pga att vi Anderstorp inte kunde erbjuda oss 

datum som fungerade med vårt övriga kursbud. 

Beläggningsgraden har varit enligt budgeterat eller strax däröver på Rudskogen och Kinnekulle, men 

mycket under budgeterat på Gotland. Vi har under året märkt en mycket långsammare 

anmälningstakt på kursplatserna och väldigt många deltagare som anmäler sig sista veckan vilket 

gör planeringsarbetet svårare.  
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Flera åtgärder har vidtagits för att rädda upp ett befarat stort negativt resultat, tex. tacka nej till 

instruktörer, avboka tillfällen för egenutbildning samt låta instruktörer som kör egenutbilning betala 

ur egen ficka. 

20130503 Kinnekulle (Lugndag), 33 deltagare varav 4 under 26, 23 instruktörer/Funktionärer 

20130504 Kinnekulle, 80 deltagare varav 13 under 26, 39 instruktörer/Funktionärer 20130505 

Kinnekulle, 49 deltagare varav 7 under 26, 31 instruktörer/Funktionärer 

20130708 Rudskogen Steg 1  4, 62 deltagare varav 3 under 26, 46 instruktörer/Funktionärer 

20130708 Rudskogen Steg 6, 25 deltagare varav 0 under 26, 46 instruktörer/Funktionärer 

20130709 Rudskogen Steg 1  4, 53 deltagare varav 2 under 26, 46 instruktörer/Funktionärer 

20130709 Rudskogen Steg 6, 25 deltagare varav 0 under 26, 46 instruktörer/Funktionärer 

20130805 Gotland, 61 deltagare varav 4 under 26, 28 instruktörer/Funktionärer 20130806 

Gotland, 64 deltagare varav 6 under 26, 28 instruktörer/Funktionärer 20130807 Gotland, 63 

deltagare varav 6 under 26, 28 instruktörer/Funktionärer 20130808 Gotland, 55 deltagare varav 3 

under 26, 28 instruktörer/Funktionärer 

20130831 Kinnekulle, 82 deltagare varav 7 under 26, 40 instruktörer/Funktionärer 20130901 

Kinnekulle, 69 deltagare varav 10 under 26, 36 instruktörer/Funktionärer 

Ett antal utbildningar av instruktörer och funktionärer har genomförts. Flera av instruktörerna och 

funktionärerna har deltagit på HLR/LABCDE, pedagogikutbildning, utbildning i aktiverande 

utbildningsmetodik, teoriutbildning (SHK), samt praktikutbildning. Nedan redovisas antalet deltagare 

på de internutbildningsdagar som SMC Väst står som arrangör för. 

Teoridag 20120309: 37 st 

HLR 20130323 (GK): 13 st HLR 20130324 (AK); 26 st 

Vi har genomfört instruktörsutbildning parallellt med pågående kursverksamhet på samtliga banor.   

- Interndagsgrupp Kinnekulle 20130503: 20 st 

- Kinnekulle 20130504: 2 st (Planerat till 20 platser men omfördelat till deltagarplatser pga det 

ekonomiska läget) 

- Kinnekulle 20130505: 10 st (Planerat till 20 platser men omfördelat till deltagarplatser pga det 

ekonomiska läget) 

- Rudskogen 20130523--24: 21 st båda dagarna. 

- Gotland 20130805--08: 24 st alla fyra dagarna. 

- Kinnekulle 20130831 - 6 st och Kinnekulle 20130901 - 4 st (Båda dagarna planerat till 20 

platser men omfördelat till deltagarplatser pga det ekonomiska läget). 

Under året har fem av SMC Västs instruktörer examinerats av SMC Riks och är nu Avancerade 

Instruktörer på storbana. 

 

Nyhet SMC Sport Steg 6. 

Under våra kursdagar på Rudskogen i juli arrangerade SMC Väst för första gången steg 6 med SMC 

Sport. SMC Sport Steg 6 är en fortsättning för de som vill gå vidare med sin färdighetsträning efter 

SMC School Steg 1 till 4 på storbana. SMC Sport har växt lavinartat under 2013 och förväntas 

fortsätta växa under 2014. SMC Sport kan endast erbjudas på banor som är godkända av Svemo då 

dessa tillfällen ej är se som trafiksäkerhetsutbildning eller täcks av trafikförsäkring. Steg 6 

grupperna sålde slut mycket snabbt för de två dagar de erbjöds av SMC Väst. Det kan också nämnas 

att SMC Väst fick mycket gott betyg av deltagarna i Steg 6 som betygsatt detta till “sommarens 
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höjdpunkt”! 

Olycksstatistik 

AK gruppen har fokuserat på att sänka olycksstatistiken på kurserna. Det har totalt varit 9 

deltagarolyckor och inte en enda instruktörsolycka på de 11 kursdagarna under året. Hälften av 

kursdagarna var helt olycksfria. En synbar förbättring från förra året. Detta har åstadkommits 

genom både teoretisk och praktiskt utbildning av instruktörskåren. 

Övrig verksamhet 

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 BMWklubben 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 SMCRiks. 

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 negativt på grund av något svikande 

deltagarantal främst på Gotlandskursen samt den inställda Anderstorpskursen. 

NTF 
Lillemor Holm deltog i NTF Västs årsmöte 19/3. 

På NTF Fyrbodals årsmöte representerades SMC Väst av Björn Forssell. 

 

 

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 -6322 kr vilket är betydligt bättre än budget (-119 000 kr).  
Vi har i årets bokslut gjort avsättningar för totalt upplupna kostnader på 80580 kr. Merparten är 

kostnader som kommer från kursverksamheten som inte hann betalas innan den 31/8 då 

verksamhetsåret avslutas. 

 

Distriktstian, Landstingsbidraget och kursverksamheten är våra stora inkomstkällor.  

 I år har Distriktstian legat på budget.  
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 Kursverksamheten har något lägre intäkter än budgeterat men har balanserat detta med 

mindre kostnader och slutar på ett resultat som är ca 20000 kr bättre än budget. Det gäller 

totalt för avancerade kurser, Knix och avrostningar.  

 Landstingsbidraget ligger på drygt 20 000 kr bättre än budget. Det har ökat tack vare att 

verksamhetsansvariga på ett förtjänstfullt noggrant sätt följt upp och inrapporterat ungdomar 

under 26 år som deltagit i vår verksamhet. Vi har försökt att även i år lägga fokus på detta så 

att årets inrapportering ska fungera minst lika bra. 

 

För övriga verksamhetsområden har man lyckats hålla ned kostnaderna så i stort sett alla områden 

är bättre än budget. Vi har kunnat balansera utgifter och inkomster över året och har inte drabbats 

av några stora ekonomiska överraskningar.  

 
Slutord 
Verksamhetsåret har präglats av fortbildningar på bana och klassiska avrostningar, gruskurser och KNIX. 

Vi har under säsongen haft 19 utbildningsdagar varav 11 på storbana, och sex på grundkurser. 

Instruktörerna har deltagit i teoretisk och praktisk utbildning, pedagogik samt HLR/LABCDE, Totalt har 

721 deltagit i storbanekurser, 167 i KNIX och 70 på avrostningar.   

Under året har fem av våra instruktörer examinerats till avancerade instruktörer, tre har examinerats till 

grundkursinstruktör.  

 

Vi har flitigt deltagit i handlardagar och andra evenemang för att informera om vår verksamhet och värva 

nya medlemmar, vilket vi också lyckats med. Däremot har tidigare medlemmar lämnat vilket gör att 

medlemsantalet är samma som förra året. Antalet medlemmar under 26 år ökade med 60 st (513 – 573 

st).                 

Våra kontakter med Trafikkontoret för att bl.a. få tillstånd för MC att köra i bussfil vilar för närvarande p.g.a. 

att vi inväntar ett officiellt ställningstagande från Trafikverket gällande samma fråga i Stockholm som kan 

komma att gälla fler kommuner. 

 
Styrelsen vill med detta tacka för förtroendet att leda verksamheten det gångna året. 

 

Styrelsen SMC Väst, oktober 2013 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Lillemor Holm, Ordförande Niklas Östergren, Vice ordförande 

 

________________________________ ________________________________ 

Jan Rickardsson, Sekreterare Kjell Andersson, Kassör  

 

________________________________ ________________________________ 

Ann-Britt Jungblom, Vice sekreterare Sture Johansson, Ledamot 

 

________________________________  

 Jan Johansson, Ledamot 


