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Betraktelse  
”Allt har sin tid, så och min...” 
 
Jag tog MC-kort som 16-åring och körde året runt. 
Sedan blev det paus under många år p g a studier, arbete och familjebildning. 
I början på 2000-talet kom jag i kontakt med SMC för första gången  - ”på riktigt”... 
Skaffade en BMW R1100RT, blev SMC-medlem och deltog i Avrostning med SMC 
Blekinge. 
 
Därefter följde fler avrostningar och kurser både i Blekinge och i Skåne. 
Vid ett av dessa tillfällen lämnade jag  en intresseanmälan som flaggvakt, till SMC 
Skåne. 
Sen gick det av bara farten. Det blev flaggvakt, följt av depåarbete och ”grundinstruktör” 
och ”instruktör”, mer depå som depåchef och även funktionärsutbildning för Sport. 
Vid något tillfälle anmälde jag intresse av att gå Gruskurs - OM det fanns någon sådan. 
”Du kan få ta hand om det” blev svaret.  
...och på den vägen blev det, instruktör- och depå-gubbe inklusive gruskurs-ansvar. 
 
Parallellt med detta ”gled jag på ett bananskal”, via min lokala MC-klubb Lille Mats 
MCK, in i SMC Skånes styrelse, först som ”åhörare” och från 2013 som suppleant. 
Inför distriktsårsmötet 2015 tillfrågades jag och blev föreslagen som distriktsordförande 
för Skåne. Som jag ser det:   - ett Hedersuppdrag! 
Allt i en omvälvande tid, med omorganisation, ändrat räkenskapsår, uppdaterade 
stadgar både på riks- och distriktsnivå. Allt för att vara bäst möjligt rustad för 
framtidens behov, krav och - inte minst - önskemål. I samband med årsmötet 2019 
”bytte vice ordförande och jag plats”. Som vice ordförande har mitt ansvar varit bland 
annat trafikpolitiska frågor, med god hjälp av övriga i styrelsen samt medlemmar. Även 
några uppdrag för SMC Riks har det blivit. 
 
På grund av ändrade förutsättningar i familjelivet väljer jag nu att kliva av 
styrelsearbetet i SMC. Ambitionen framöver är att fortsätta inom skolverksamheten och 
sport, som instruktör, resurs och funktionär samt annan SMC verksamhet, både på riks 
och lokal nivå. 
 
Ett stort tack vill jag rikta till de Styrelsemedlemmar, tidigare såväl som nuvarande, i 
SMC Skåne samt alla instruktörs-, depå- och funktionärskollegor, de klubbar i distriktet 
jag fått besöka och alla andra inom SMC, som jag träffat och lärt känna: 
  - Samtliga för ett bra, givande och trevligt samarbete. 
 
Så, SMC:  ”Ni blir inte av med mig än på ett tag; värst drabbade blir nog Skåne och 
Jämtland”. 
 
Med dessa ord tackar jag för mig och det förtroende som tilldelats mig och för de närapå 
sju-och-ett-halvt år jag fått vara Styrelsemedlem i SMC Skåne! 
 
Vi ses i MC-Sverige! 
 
Per-Erik Lögdberg 
Avgående v ordf SMC Skåne 
   



2 

Dagordning distriktsårsmöte 2021 

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet.

3. Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande och
sekreterare justera mötets protokoll.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst
(Hemsida 10/1–21, Facebook 10/1–21, & MC-folket 2/20).

6. Godkännande av dagordningen.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret. Sid 3–9       

8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning
samt beslut om disposition av över- eller underskott i enlighet
med balansräkningen. Sid 10–12 

9. Föredragning av revisorernas berättelse. Sid 13 

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets
medlemmar och klubbar samt förslag från styrelsen eller Riks. Sid 14 

12. Fastställande av verksamhetsplan. Sid 15–16 

13. Fastställande av budget. Sid 17 

14. Val av ordförande för ett år.

15. Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt §§ 4.5 och 7.1 i
distriktsstadgarna.
Udda år väljs vice ordförande, sekreterare samt en ledamot.
Jämna år väljs kassör, vice sekreterare samt en ledamot

16. Val av suppleanter till styrelsen, minst två suppleanter ska väljas för
en period av ett år.

17. Val av två revisorer samt eventuella suppleanter i enlighet med § 11.1

18. Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6

19. Övriga ärenden och Avtackningar.

20. Årsmötets avslutande.
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Verksamhetsberättelse årsmöte 2021 

Verksamhetsåret 
Verksamhetsåret 2020 omfattar perioden 1/1 2020 till och med 31/12 
 
Medlemsantal 
SMC Skåne hade vid verksamhetsårets slut 8065 medlemmar. En ökning med 76 medlemmar från 
2019. 1068 kvinnor och 6989 män med en snittålder på 52 år (49 år, 2019) 
 
Lokala klubbar 
De 47 anslutna klubbarna var och är (lokala och riksklubbar (RK) med adress i Skåne): 
 

Attitude Riders 
Aviatörernas MC  
Bra Nock 
Chios MCC 
Classic Mc Moped Club (RK) 
Club MC-Veteranerna Sverige (RK) 
Engelholms MCK 
Eslövs MCK FeW 
Freelance MC 
Garaget MCC 
Gripen MCK Malmö 
Hellnight MC 
High Riders Ystad 
HOG Helsingborg Chapter  
Höganäs MC-Klubb Hörby Soft Gliders 
IQ Bitches MC Näsvis  
Lille Mats MCK 
LMK-TT 
Longhorn MC Sverige Nomads 
Lund Touring Team Lönsboda 
Touring Club  
MCK Kryddan 

MCK Snapphanen 
Macklean MCC 
Malmoe Chapter Sweden 
Maximus Riders 
Night Eagle MC 
Perstorps MCK Reborn 
Riders MC Road Riders 
MCC  
Rosen MC Helsingborg 
Skånes Motorcyklister 
Slowriders MCK 
South Coast Riders MCC 
Startmotors MC  
Sydskanes Emse 
Tollarps MCK Twin 
Brothers MC 
Venture Club of Sweden (RK) Victory & 
Indian Club Sweden (RK)  
Women Internat.MC Assoc. "WIMA" (RK) 



3 

 

Styrelsens sammansättning 2020 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
 
Ordförande: Ingrid Salmon Norén  
Vice ordförande: Per-Erik Lögdberg 
Kassör: vakant (tjänsten är köpt externt)  
Sekreterare: Jan-Erik Jeppsson tillika Webmaster  
Vice sekreterare: Stefan Gangefors tillika Informatör 
Ledamot: Bengt Bengtson tillika ansvarig Vägspanare 
Ledamot: Mia Persson 
Suppleant: Jan Norén 
Suppleant: Nathalie Wilhelmsson 
Suppleant: Susanne Modig 
 
Övriga befattningshavare har varit: 
Ansvarig Skolverksamhet, MCT:  
Ansvarig Internutbildning: Johan Nordh  
Revisor: Per-Göran Eriksson 
Revisor: Peter Svensson 
Valberedare: Bengt Olsson tillika ansvarig TOG 
Valberedare: Stig Arnessen 
 
Sammanträden 
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
Styrelsens distriktsorganisation har kallat till ett årsmöte. 
 
Medlemskap i andra organisationer 
SMC Skåne är som organisation ansluten till: 
Sveriges MotorCyklister (SMC) 



4 

 

Arbetsgrupper 
 
Grundkurser 
Vi fick tyvärr ställa in vår planerade avrostning som skulle genomförts på Ring Knutstorp 
pga. Corona pandemin. Det blev tre Knixkurser under 2020 och de genom fördes på 
Norra Åsum Ring, Klippan och Lockarp. Dessa kurser kördes med lite mindre antal 
deltagare då det är dessa pandemitider. 

TOG (Touringruppen) 
TOG har inte haft någon verksamhet 2020 på grund av CV19 
 

SMC School Ak Skåne  
2020 var inget bra verksamhetsår för BKK. Vi hade planerat att köra sex kursdagar, men 
på grund av Corona fick vi ställa in all tillfällen utom den 23 augusti. 
Dock kunde vi köra två dagar som SMC Sport hade bokat 28–29 juli, där vi delade på 
tiderna. Totalt utbildade vi 164 deltagare på två halvdagar och en heldag (fullt), under 
dessa dagar förekom fyra incidenter (2,4%). 

Vi fick instruktörsbrist, detta för att inga aspiranter blev examinerade under 2019och 
2020. Detta kommer även vara ett bekymmer för 2021. 

 Men det hände också positiva saker under 2020. 

• Vi har fått en ny depåchef 

• Vi har utbildat och fått i gång tre nya resurser för att bemanna inskrivningen 

• Vi genomförde en internutbildning på Sturup med omnejd den 4 juli. 

Mats Bränd gjorde en utredning kring deltagarnas vurpor på våra kurser. Idéerna 
provades den 23 augusti i grönt tält, och kommer att utvärderas till 2021. Ekonomiskt har 
de kurser vi kört gått bra, men det går inte att säga något om hur hyran för banan 
kommer att betalas och av vem, för de inställda dagarna. 
 

 
SMC Sport 
 
Verksamhet 
SMC Sport är en del av SMC som bedriver roadracing i form av licensutbildning 
(Steg 5) och träning (Steg 6). 

Kördagar 
För året hade vi planerat två dubbeldagar med steg 6. Den första av dessa blev 
inställd p.g.a. corona. Den andra genomfördes i samarbete med AK (BKK) och vi 
hade 17 deltagare. Kursen genomfördes på Ring Knutstorp utanför Kågeröd. 
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Incidenter 
Inga incidenter inträffade 
 
Kvalitet 
Då SMC Riks bygger om datasystemet kan vi inte få ut deltagarnas värderingar. Därför 
kan vi inte göra den jämförelse som vi brukar. På kördagen fick vi en hel del positiva 
kommentarer om arrangemanget. 
 
Ekonomi 
Med en intensiv kostnadsjakt blir årets resultat enligt senaste rapporten ett överskott på 
9,550: - mot budgeterat 1,240: -. 
 
Buller 
Ljudnivån är ett stort problem på Knutstorp. Helger är extra känsliga ur bullersynpunkt. 
Vi är därför tyvärr hänvisade till vardagar för våra Sport-kurser. 

Internutbildning 

2020 har varit ett minst sagt speciellt år. Inom IUG har vi varit bundna av samma 
restriktioner och regler som den övriga verksamheten vilket innebar att vi inte kom igång 
ordentligt förrän först i juli. 

Utbildningar/aktiviteter 2020: 

• En HLR-kurs för instruktörer 

• En Internutbildningsdag på Sturup Raceway 

• Två "Funktionärskörningar" (frivilliga eftermiddagskörningar på allmän väg) 
 
Grus 

Inför 2020 var det planerat med två eller tre gruskurser. På grund av den pandemi 
som drabbade världen och även oss i ”grus-gänget” blev vi tvungna att ställa in 
Grus-kurserna i Skåne. Att vi dessutom inte fick tillgång till övningsplats bidrog 
också till att dessa inte blev av. Vad vi däremot lyckades med, var att en av våra 
Grus-instruktörer kunde delta i ”Grus WorkShop + Grusinstruktörsutbildning”, 
arrangerat av SMC Riks. 
 
 
Distriktsinfo och Mit (Media och IT) 

Våra primära informationskanaler är Facebook med 2717 (+216, 2019) följare, 
Instagram med 273 (+88, 2019) följare, hemsidan på SMC och MC-Folket. 
Hemsidan används primärt till mer officiella inlägg medan sociala medier är till 
för inlägg av information och marknadsföringskaraktär. 
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Styrelsens slutord 
 

Covid-19 har påverkat oss alla en hel del under året, både privat och inom SMC:s 
verksamheter. Styrelsen hade för avsikt att fortsätta besöka distriktets klubbar 
under 2020, men fick tyvärr bordlägga våra ambitiösa planer. Samma gällde 
våra engagemang om att delta våra klubbars lokala events. 

I stället har Styrelsen gemensamt fokuserat mycket på att jobba fram 
övergripliga mål för verksamheten och bryta ned dessa i delmål och aktiviteter. 
Vi har kommit en bit på väg, men har av naturliga skäl inte kunna genomföra 
många av aktiviteterna. Men vi känner att arbetet inte är ogjort och idag 
funderar vi vidare på alternativa aktiviteter - nu gäller det att vara kreativ inom 
ramarna! 

Medlemskommunikationen är ett mål som vi önskar fokusera på mer och detta 
är också ett mål som sträcker sig tvärs över de övriga. SMC Skåne finns och är i 
allra grad aktiv, men vi ska bli bättre på att förmedla vad som görs för våra 
medlemmar och för MC-communityn i stort. Våra tankar är baserad på vad vi 
själv vill veta mer om. Vi uppmanar självklart er alla att kontakta oss om ni är 
nyfikna på någonting speciellt. 

Vi har också ett mål i att försöka öka jämställdheten inom Mc-världen. Det finns 
olika sätt att göra detta på, men vi tror på att genom att lyfta och skapa 
aktiviteter som är inriktade på kvinnliga förare under en tid framåt, kan det bli 
ännu roligare att finna nya och intressanta aktiviteter för alla MC-förare. 

På Trafikpolitik sidan har det varit lite lugnare i Skåne. Vi söker fortfarande med 
ljus och lykta efter medlemmar som känner att man kan bidra och ser fram emot 
ett nytt tillskott i Styrelsen som kan hålla samman frågorna. 
 

 

 

Ordförande: Ingrid Salmon Norén     Vice Ordförande: Per-Erik Lögdberg 

 

 
Kassör: tjänsten är köpt externt     Sekreterare: Jan-Erik Jeppsson 
 
 
 
Ledamot: Bengt Bengtsson     Suppleant: Jan Norén 
 
 
 
Ledamot: Mia Persson      Suppleant: Nathalie Wilhelmsson 
 
 
 
Ledamot/Informatör: Stefan Gangefors    Suppleant: Susanne Modig 
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Revisorernas Berättelse 

till medlemmarna i Sveriges motorcyklister Skåne 

Vi har granskat bokföring, bokslut och förvaltning i Sveriges motorcyklister 
Skåne gällande räkenskapsåret 1/1 2020- 31/12 2020. 

Påskriven version finns hos sekreteraren. 
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Motioner/Propositioner 

Inga motioner eller propositioner har inkommit till distriktsårsmötet. 
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Verksamhetsplan 2021 

Generellt 
För att utveckla och utöka samarbetet inom styrelsen och lära mer om SMC, 
planeras att styrelsen ska delta på Stormöteshelg och utbildningar som arrangeras 
centralt. SMC Skåne ska fortsatt arbeta för att vidareutveckla kontakter med 
kommunerna i Skåne och söka få till dialog rörande trafikplaner, trafiksäkerhet, 
parkeringar för tvåhjuliga motordrivna fordon m.m. Detta i samarbete med SMC 
Riks samt enskilda klubbar och medlemmar. 
 
Styrelse ska arbeta för att framta en fokuserad marknadsföringsplan för att rikta 
insatser i syfte att stärka SMC:s varumärke på MC-marknaden och därigenom 
försöka öka antal medlemmar samt deltagande på SMC Skåne Schools 
kursverksamhet. 
 
Styrelsen ska fortsätta besöka SMC-anslutna klubbar och försöka, vid inbjudan, 
delta på klubbars egna medlemskörningar. 
 
Grundkurser 
Planer finns på att genomföra en avrostning 2021. Avgörande är det läge som råder 
i samhället och hur pandemin utvecklar sig. SMC Skåne följer de råd och riktlinjer 
som myndigheter rekommendera och/eller beslutar om. 
Vi tänker köra fyra Knixkurser i år. Två i Klippan samt två i Lockarp. Vi kan tyvärr 
inte köra 2021 på Norra Åsum Ring. Vi ser verkligen fram emot att komma dit igen 
2022. 
 
TOG – Touring 
TOG har planer på att köra Skånetouren detta år. Gruppen ska även försöka med 
mindre kvälls-körningar 
 
SMC Sport Skåne 
I enlighet med vår långsiktiga strategi innehåller planeringen för 2021 en licenskurs 
tidigt på året samt en dubbeldag träning (steg 6) i mitten på säsongen. Bägge dessa 
körningar sker i samarbete med AK (BKK). Handlingsberedskap för förändringar 
till följd av Corona finns. 
 
SMC School AK Skåne (SAKS) 
 
 Verksamheten ska bedriva utbildning i körteknik och riskmedvetenhet enligt 
fastställda riktlinjer i R&R.  
Detta innebär för år 2021 följande utbildningsdagar:  
- 9/5 BKK  
- 19/6 BKK+Sport  
- 20/6 BKK  
- 6/7 BKK  
- 2/8 BKK+Sport  
- 3/8 BKK+Sport  
- 22/8 BKK  
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Vi ska även under året försöka utveckla trafikkopplingen på våra kurser och ta fram 
hjälpmedel för detta 
  
Instruktörer och Resurspersonal:  
Det råder brist på Instruktörer och delvis resurspersonal.  
Vi kommer därför under året fokuseras mycket på återväxt, trivsel och gemenskap 
samt öka aspirant tillväxten. Detta är ett måste för att vi ska kunna bedriva 
nuvarande verksamhet och utveckla den ytterligare.  
 
Corona Pandemin  
Pandemin är mycket nyckfull och ställer höga krav på organisationen. Det krävs 
mycket av var och en i form av planering och extra jobb. Detta innebär att det tar en 
hel del tid ifrån övrig verksamhet som tyvärr får vänta eller skjutas fram till nästa år.  
 
Ekonomi  
Det ekonomiska målet för 2021 är att fylla våra kurser vilket då ger en hygglig vinst 
på verksamheten.  
Lyckas vi med detta så blir det också pengar över till personalvård och 
vidareutbildning vilket är ett måste om vi ska framtidsäkra SMC.  
  
 
Internutbildning 
Inför 2021 är förhoppningen att vi ska ha lite bättre möjlighet att hålla utbildningar 
och därmed kunna utöka våra utbildningar. 
 
Grus 
Stafett-pinnen som ansvarig för Gruskurserna har nu inför 2021 förts vidare. 
Vi välkomnar varmt Roosmarijn Dommisse som Grusansvarig. 
  
Distriktsinfo och Mit (Media och IT) 
Arbetet med att administrera hemsidan och Facebooksidan ska fortgå. Instag- 
ram används nu som en kanal i marknadsföringen och informationsspridandet av 
SMC Skånes verksamhet. Gruppen ska fortsätta sitt arbete med att stötta de 
andra grupperna med IT frågor och ska även försöka bistå övriga styrelsen med 
kompetens vad gäller IT. 
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SMC Skåne  Sida: 1(1) 
 Resultatbudget Utskrivet: 21-01-31 
   21:56 
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  
Konto Benämning  Budgeterat 
3119 Kursavgift Presentkort BKK  13 300 
3120 Kursavgift AK/BKK  654 000 
3128 Kursavgift Gruskurs  19 800 
3131 Kursavgift KNIX  91 000 
3139 Kursavgift Avrostning  97 500 
3210 Kursavgift Sport  157 500 
3980 Länstian  194 210 
4210 Avgifter RIKS  -72 000 
5010 Lokalhyra möten  -4 600 
5011 Banhyra  -534 700 
5012 Lokalhyra förvaring  -4 800 
5300 Redovisningstjänster  -45 000 
5801 Möte RIKS  -50 000 
5831 Kost  -4 600 
5890 Kostnader Gruskurs  -5 550 
5895 Kost Sport  -20 950 
5900 Kost KNIX  -13 500 
5908 Kost Avrostning  -15 000 
5914 Rabatter Kursdag BKK  -4 200 
5916 Stugor Knutstorp  -7 840 
5919 Kost AK/BKK  -77 200 
5931 Inköp material kursdagar  -3 000 
5939 Marknadsföring  -4 000 
6072 Möte kost  -7 000 
6073 Gåvor och priser  -2 000 
6110 Kontorsmaterial  -500 
6150 Trycksaker  -2 500 
6151 Förbrukningsmaterial  -1 000 
6230 IT och data  -17 500 
6310 Föreningsförsäkring  -250 
6502 Ambulans  -112 225 
6570 Bankkostnader  -1 700 
6992 Övriga kostnader  -2 000 
7331 Milersättning skattefri  -16 500 
7332 Kostnader mässor  -1 500 
7336 Milersättning Instruktörer  -68 000 
7338 Milersättning Styrgrupp  -4 000 
7339 Milersättning Instruktörer Grus  -4 163 
7391 Kost Aspirantintervjuer  -1 000 
7392 Kost Styrgruppsmöten  -2 000 
7395 Arvode instruktörer  -3 700 
7605 Teambuilding  -17 540 
7610 Utbildning  -88 150 
7612 Utbildning - examination  -7 000 
Resultat   142 
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