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Verksamhetsberättelse 2021 för SMC Stockholms län 
(orgnr.802010-1005)  
Verksamhetsåret 2021 omfattar perioden den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2021. 
  
Medlemsantalet i distriktet har svagt ökat från 12 664 medlemmar (den 31 december 2020) till 12 833 medlemmar 
(den 31 december 2021) varav 1639 medlemma är kvinnor. Distriktet ansvarar därmed för nästan 20 procent av 
SMC totala medlemsantal. Genomsnittsålder är 52 år för både kvinnor och män. Ungdomar under 25 är 355st. 
 
Distriktets ekonomiska ställning för räkenskapsåret den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2021 redovisas i bilagda 
balans- och resultaträkningar. Distriktet har en fortsatt god ekonomi med en stabil balansräkning och goda likvida reserver.  
 
Från SMC Riks har erhållits 263 225 kronor (den s.k. distrikts-tian) i bidrag.  
 
Den 31 december 2021 fanns 34st SMC-anslutna klubbar i distriktet (klubbar med en postadress i distriktet) varav 5st 
klubbar har adress i Stockholm är riksanslutna klubbar.  
Följande lokala klubbar i distriktet är nu anslutna till SMC och följande är Riks anslutna.  

Stockholms Distriktet Riks anslutna klubbar 
AB-Touring 
Blodsbröder MC BBMC 
Club Örnen MC 
Distans MC 
FMCK Stockholm 
Huddinge MCK 
Hydet Motorklubb 
LadyBikers MC 
MC Team Snöflingan 
MCE-MotorCykelEntusiasterna 
MCK Dalton 
Metro MC 
Missnöjd MC 
Nynäshamns MC 
Rapido Motorcykelklubb Stockholm 
Rodzlag MC 
Scania Aktiv/Motorklubben 
Spader Dam MCK 
Star-Riders Sweden 
Stripe MC 
Sun Shine Cycle Club 
Sällskapet Hjulingarna 
Team SheDevils 
Templar Knights MC Club 
Tiger Motorsportklubb 
Tyfri MC 
Valkyrie Riders Cruiser Club VRCC Sweden 
Wermdö Bikers 
Wild Dogs 

BMW MC-klubben, Sverige (adress i Stockholm) 
Classic Mc Moped Club   
Classic Suzuki Club Scandinavia (adress i Stockholm) 
Club MC-Veteranerna 
FJR Club Sweden (adress i Stockholm) 
Gold Wing Club Sweden 
Harley-Davidson Club Sweden 
Indian Motorcycle Club Sweden (adress i Stockholm) 
Iron Butt Association Sweden 
La Famiglia aprilia Svezia - Svenska Apriliaklubben 
M1800 Riders Sweden East 
MC4FUN (adress i Stockholm) 
Motorcykelhistoriska Klubben, MCHK  
Pan European Club, Sweden 
Piston Partisans MCC 
Power Riders 
Southern Crusiers Riding Club Sweden 
Svenska Sidvagnsklubben SVEA 
Sveriges MC Seniorer 
Suzuki Chopper Club Sweden 
Triumph Owners MC Club of Sweden 
Valkyrie Riders Cruiser Club Sweden 
Venture Club of Sweden 
Victory Club Sweden 
Vulcan Riders Sweden 
Vmax club Sweden 
VTX Riders Sweden 
Womens International Motorcycle Association, WIMA  
Yamaha Custom Club Sweden 
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning  
 
Ordförande:  Christina ” Nina” Wallenberg 
Vice ordförande  Mikael Lindén  
Kassör:   Anneli Sönmez 
Sekreterare:  Haidi Lefvert  
Vice sekreterare:  Olle Henriksson 
Ledamot:    Mattias Boström  
Ledamot:  Björn Compier 
 
Suppleant:  Peter Narbrink 
Suppleant:  Tuija Paasila 
Suppleant:  Jess Brännström (vilande under perioden)  
Suppleant   Joel Olofsson (avgick under perioden)  
Suppleant   Jennifer Eserblom (avgick under perioden)  
  
Under verksamhetsåret har även följande funktionärer varit verksamma: 
 
Revisorer: Annika Wahlinder och  

Malin Knutas 
Valberedning: Gustav Eriksson och  

Christian Paral (avgick under perioden) 
MCT:         Björn Compier,  
Vice MCT:   Mattias Boström 
Informatör:     Nina Wallenberg 
Klubbansvarig:    Jess Brännström 

IT-ansvarig  Peter Narbrink 

 
Distriktets verksamhet under året: 
 
● Distriktet har även fortsatt tillsammans med SMC Riks drivit frågan om MC i bussfil och MC-parkeringar.  
● Många frågor om var man får köra MC i bussfil har en sammanställning gjorts.  

SMC Stockholm kämpar vidare för att vi ska få köra MC i bussfiler eftersom detta är en mycket viktig fråga för MC-
säkerheten i vårt distrikt. 

 
Mer om trafikpolitiken: I början av året skickade SMC Stockholm in en begäran om fortsatt gratis parkering för MC, det 
tidigare beslutet gällde fram till 210331. Som skäl till vår önskan var att pandemin inte på något sätt hade klingat av. SMC 
fick ett positivt gensvar på vår begäran och gratis parkering förlängdes fram till 211231. 
 
MC Stockholm har under året svarat på ett flertal remisser, som exempel har vi svarat på Framkomlighetsstrategi, 
Trafiksäkerhetsplan och Kollektivtrafikplan. Arbetet med gratis parkering för MC kommer att fortsätta under 2022. 
 
SMC Stockholm ser tillbaka på ett år präglat av Corona och den efterföljande pandemin. Detta har medfört att aktiviteter 
inte kunnat genomföras enligt plan för 2021. Efter noggrann planering och riskbedömningar kunde dock delar av 
aktiviteterna genomföras detta år. Vi är övertygade om att vårt engagemang i frågor som verkligen berör medlemmarna på 
gatan lett till att vi även i fortsättningen kommer att behålla och få fler SMC-medlemmar. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11stycken protokollförda styrelsemöten. 
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Sociala Media/ Informationskanaler:  
 
På hemsidan www.svmc.se/Stockholm/ finns information om det som händer i distriktet och en presentation av distriktets 
organisation samt länkar till klubbarna i distriktet och annat som har betydelse för motorcyklisterna i distriktet.  
Distriktet har en Facebookssida. www.facebook.com/smcstockholm/   
På sidan informeras om vad som är på gång i distriktet. Ofta när vi är på event har bilder lagts upp.  
Även icke användare av facebook kommer åt kontot via hemsidan.  
Distriktet har ett Twitter konto https://twitter.com/SmcStockholm , för att läsa om distriktet och nå politiker.  
Distriktet har ett Instagram konto @smcstockholm Instagram, för bilder och sprida information. 
 
Följande kurser har genomförts under året. 
 
Avrostning 
Efterfrågan var enorm på de två publika avrostningarna som genomfördes i maj.  
De två tillfällena sköttes enligt gällande Covid-19 restriktioner. Kursernas utformning/innehåll var det samma som 2019 
men med mindre grupper för att klara restriktionerna som fanns.  
 
MCK Dalton var på plats och höll serveringen på området. 
 
Knix på Tuvängen  
Första tänkta tillfället (1maj) ställdes in då Svemo ändrade sin kalender och SKRC (ägarna av Tuvängen) bad om att få 
avboka oss och vi gick med på det för att bibehålla god relation med SKRC. Resten av de 4 tillfällena sköttes enligt 
gällande Covid-19 restriktioner för varje tillfälle. Under året ökade antalet funktionärer närvarande vid kurstillfällena vilket 
underlättade kursernas genomförande. Det fanns ett enormt tryck på platserna i nybörjargrupperna, framför allt grön grupp, 
samtidigt som efterfrågan på platserna i de avancerade grupperna var begränsad, framför allt i röd grupp. 
 
MCK Dalton var på plats och höll serveringen på området.  
 
Internutbildning för distriktets funktionärer  
Under verksamhetsåret 2021 har vi endast kunnat genomföra HLR utbildningar. 
Inga övriga utbildningar har kunnat genomföras för distriktets funktionärer på grund av smittläget.  
 
Förhoppningen är att detta arbete skall kunna startas upp igen under våren 2022, i fysisk form om smittläget så tillåter men 
annars online i den utsträckning det är möjligt. Vi har genomfört en träff för distriktets aspiranter där två nyexaminerade 
instruktörer berättade om sin utvecklingsresa och gav tips till aspiranterna inför deras väg till att bli instruktörer. 
 
 
 
  

http://www.svmc.se/Stockholm/
http://www.facebook.com/smcstockholm/
https://twitter.com/SmcStockholm
https://www.picuki.com/profile/smcstockholm
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STOCKHOLM Februari 2021    
 
 
 
 
Christina ”Nina” Wallenberg         Mikael Lindén  
 
 
 
Haidi Lefvert      Anneli Sönmez                  

                 
 
 
Olle Henriksson                                        
 
 
 
Björn Compier       Mattias Boström 


