
 2012-12-05 Sid 1(9) 

 

 

Sveriges MotorCyklister 
Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge 

Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87 

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se 

Minnesanteckningar MCT-möte 2012-11-17 

 

Närvarande:  

Blekinge  Oddvar Myhr 

Dalarna  Lars Holm 

Gotland  Stig Göransson 

Gävleborg  Christer Lundberg 

Halland  Kenneth Lysell 

Jämtland  Joackim Wassberg 

Kalmar  Allan Fransson 

Kronoberg  Majvor Löfgren 

Norrbotten  Eje Forsmark 

Skåne  Emma Johansen, Frank Johansen, Niclas Hanzon, Pelle Randau 

Stockholm  Cecilia Walton, Håkan Edman, Christian Bood 

Södermanland  Pontus Persson 

Uppsala  Roger Söderbom 

Värmland  Nils-Åke Ingmarsson Per Sjöberg 

Västerbotten  Jonas Sjöström 

Västernorrland  Ulf Johansson 

Västmanland Tor Berg 

Västra Götaland  Ivan Wåhlström, Niklas Östergren, Helena Raaby, Danniel Byberg 

Örebro  Claes Carlsson 

Östergötland  Annica Åkerström Olofsson 

Centralt  Rolf Skoog, Veronica Eade, Patrik Ericsson 

 

1 Mötets öppnande 
Patrik öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

2 Fastställande av dagordningen 
Dagordning godkänndes 

 

3 Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkänndes och lades till handlingarna 
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4 Hur har årets verksamhet fungerat i stora drag? 
Norrbotten  - 4 grundkurser, enbart 2 rapporterade hittills 

Västerbotten  – gick plus! Samarbete med Västernorrland, har utbildat en ny GI 

Västernorrland  – 4 grundkurser, 1 tjejkväll, förutom tjejkvällen var det lågt deltagarantal, 

mycket regn och lite sol som troligen har påverkat. 1 instruktörsavrostning på Sättna 

flygbas med 16 instruktörer, 1 grundkurs avrostning på Mittsverigebanan (ca 100 

deltagare). Distriktet har 3 st GIA. 

Jämtland  – halva instruktörskåren har flyttat = 1. Innan instruktören flyttade, han man 

genomföra en grundkurs i snö, som faktiskt hade deltagare. Två nyutbildade instruktörer i 

år, så förhoppningsvis ska det bli fler aktiviteter. 

Gävleborg  – 10 Knixkörningar, en regnade bort. Grundkurser har inte lockat deltagare 

tidigare år, nytt koncept med klubbinbjudningar har varit lyckat. Gruskurser, svagt 

intresse så initiativet lades ner. 

Uppsala  – Grundkurser/avrostningar 2 st, något färre deltagare än förra året. Gruskurser 

genomfördes 5 st med sammanlagt 53 deltagare. Rörken (Knix) 27 kursdagar. 

Dalarna – 4 grundkurser planerade, 1 ställdes in för det var lite mycket snö i maj. 

Samarbete med en trafikskola för att köra grundkurs, bra koncept. 27 Knixkurser på 

Amsberg. Tjejkurs i Älvdalen, 20 deltagare. En extrakurs på Monzta, 40 deltagare. 

Stockholm  – genomförde en pilotkurs med/för resurser, heldag teori för att ge resurser 

de verktyg som behövs i den rollen. I kursverksamheten 2 avrostningar som genomförts 

(en planerad ställdes in pga instruktörsbrist). 6 bokade tillfällen Knix på Tuvängen, en 

ställdes in pga regn, banan översvämmas vid större regnmängder. Problem med 

instruktörsengagemang. 2 endagars Avancerad kurs på Gelleråsen + 2 tvådagars. 

Stockholm får en förfrågan om att skriva ner hur man har utformat resursutbildningen och 

lägga ut på MCT-forumet, för att dela med sig och påbörja ett arbete med att ta fram ett 

gemensamt utbildningskoncept för resurser. 

Västmanland  – 6 Knixkurser, det blir troligen ingen mer aktivitet på banan, men det får 

tiden utvisa (banägaren sitter inne). Utbildat nya GI. Inget problem med instruktörsbrist, 

tvärtom (om det nu kan vara ett problem). 

Örebro  – 1 avrostning, 7 Knixkurser (1 tjejdag), ingen dag med bra deltagande, men tid 

och energi har under året lagts på att ordna så att organisationen fungerar bättre och ett 

samarbete med Södermanland och Västmanland. Satsning inför nästa år, då man 

hoppas att allt är på plats för att öka deltagarantalet. 

Värmland  – instruktörsutbildning på snöskoter i januari, + en halvdag på Gelleråsen (fast 

då med MC). 1 avrostning, troligen den enda dagen det var fint väder. Knixkurs i 
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Kristinehamn 6 ggr, 2 Knix på Hagfors flygplats, 2 i Åmål. 1 gruskurs på hösten, med 

tillgång till en folkracebana. 

Gotland  – utbildat totalt 158 deltagare, 10 Knix, 1 vårrally som är en allmän 

avrostning/grundkurs. L-ABC/HLR-kurs. Hjälpt Väst med resurser på kursdagar på 

Gotland Ring. Informerat om SMC på Risk 1:an, efterson nya körkortsinnehavare får 

medlemskap i SMC på köpet. Aktiviteten har resulterat i ett flertal övningskörare på 

Knixkurserna. Bevakar motorcyklisternas intressen i NTF. 

Södermanland – 12 Knixkörningar på Gröndal, samarbete med Västmanland med 

tjejkurs 

Östergötland – 3 grundkurser, sjunkande deltagarantal. 1 av de 3 har varit en tjejkurs.  

Kalmar – 1 avrostning/grundkurs i Västervik. 

Jönköping – ingen rapportering idag. 

Västra Götaland – Avancerade kurser, 4 dagar på Kinnekulle, 2 dagar på Anderstorp, 4 

dagar på Gotland Ring + 1 dag instruktörsutbildning. Diverse teori och praktik för 

instruktörskåren, observation, riskmedvetenhet, L-ABC/HLR, kunskap om samarbete 

med ambulanspersonal m.m. Program med mentorskap för att ge nya 

instruktörer/aspiranter en bra start. Grundkurser, 6 Knixdagar på asfalt, 3 dagar på grus 

(heldagar). 5 avrostningar, vikande deltagande. Fokus på avrostningar nästa år. 

Halland – har fått napp på en bana att köra knix på, den fanns i Skåne. Lånat resurser 

från Skåne för att kunna köra. En grundkurs/avrostning på Falkenberg. 6 Knixdagar på 

Klippans gokartbana. 1 HLR-kurs. 

Kronoberg – 1 avrostning har genomförts. Ett samarbete med 

Blekinge/Kalmar/Jönköping för att få till fler kursdagar nästa år. 

Blekinge – 2 avrostningar var planerade, men pga för lågt deltagarantal blev de inställda. 

Samarbete med Kalmar/Kronoberg/Jönköping för att öka upptagningsområdet och 

marknadsföra och genomföra kurser. 

Skåne – 7 avancerade kurser, varav 1 dubbeldag. 1 kombinerad tjejdag och 

sporthojskurs, ett koncept som inte kommer att upprepas. Internutbildningsdagar likt 

Västra Götaland. 2 grundkurser/avrostning på Ljungbyhed, två dagar i följd, en aktivitet 

som bryter trenden med vikande deltagarantal. 7,5 Knixdagar (regn på den halva dagen, 

men anledningen till att det var en halvdag var att det var årsmöte på eftermiddagen). 
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5 Värdebevis och samarbete med BMW och Bilsport & 

MC 
Inte många som har skickat in värdebevis. Har inte värdebevisen använts eller väljer 

distrikten att själva stå för kostnaden? 

Värdebevis Bilsport&MC 

Kan vi fortsätta med avtalet med Bilsport&MC? Verkar inte vara några som har fått in 

några värdebevis av den här sorten. Gruppen säger ja till att fortsätta samarbetet, vilket 

är ett beslut som är bra för SMC politiskt/strategiskt. 

Andra värdebevis 

Det är inte klart än, om andra aktörer kommer att köra med värdebevis 2013. Patrik 

återkommer med information, men mc-marknaden är i kris så vi ska nog inte ha för stora 

förhoppningar. 

 

6 Nollvisionen på våra kurser, hur går det? 
Arbetet med nollvisionen fortsätter och det är viktigt att vi visar ATT vi jobbar med det för 

att vi ska behålla trovärdigheten hos myndigheter och andra samarbetspartners. 

Skicka in skaderapporterna! 

Instruktörsvurporna har minskat jämfört med förra året, men för deltagare verkar antalet 

ha ökat. Ökningen av deltagarvurpor kan bero på att fler har rapporterats in, så än så 

länge dras inga stora slutsatser. 

Erfarenhetsåterföring för framtida strategi 

Vore det lämpligt att försöka få fram en strategi för att hålla deltagare på hjulen? 

Undersöka olika instruktörers arbetssätt, kanske hitta gemensamma nämnare dels för 

instruktörer som håller deltagare på hjulen, dels för instruktörer som har många 

deltagarvurpor. 

 

7 Rapportering GK och Knix 
Knixdatabasen – nu finns den!  

Den kan mer än som var sagt från början, men det är i första hand ett 

återrapporteringssystem där alla grundkurser ska rapporteras in. Det spelar ingen roll hur 

anmälan till kursen ser ut, huvudsaken är att uppgifterna om kurserna och deltagare 

rapporteras in i systemet, eftersom SMC behöver ha statistik för att stödja verksamheten. 

Babs demonstrerar hur man använder databasen för att lägga upp en kurs och 
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rapportera i systemet. I systemet är access för alla MCT upplagd nu, men om fler ska ha 

tillgång till systemet vänder ni er till Babs. 

 

8 Råd&Riktlinjer lägesrapport 
Tidplan, redo att användas i mars 2013. Patrik har ansvaret idag. 

 

9 Hur gör vi med framtidens grusutbildningar? 
Det finns intresse, det finns folk som vill gå kurser, det finns övningsområden, men det 

finns ingen ledningsgrupp som vill driva frågan/konceptet. Hur går vi vidare?  

Patrik söker någon som vill ta på sig att driva projektet utveckling av gruskurskonceptet 

inom SMC, allt från gruskurs för livrädda/gatåkare till kurser för grusrävar. Claes Carlsson 

tar på sig att driva grussidan. 

 

10 Instruktörsutbildning GI 2013 
Vad vill vi ha för instruktörsutbildningar 2013? Vad har vi för utbildningsbehov? 

 

• GI-examination (Instruktörsutbildning) kommer att genomföras 31/5-2/6 och 30/8-

1/9 2013. 

• Distrikten planerar att skicka 56 GIA till GI-examination. 

• Planen blir då att arrangera två tillfällen, en norrut och en söderut = i Västerås. 

• Patrik undersöker även möjligheten att arrangera en grusinstruktörsutbildning = 

examination. 

 

11 ”Riskutbildning” för alla instruktörer 
Erfarenheten visar att vi jobbar alldeles för mycket med färdighetsträning och jobbar 

mindre och mindre med attityd och kunskaper om risker. 

Hur får vi bättre kvalitet på våra instruktörer så att vi får rätt innehåll i våra kurser och vi 

bemöter deltagarna med det budskap vi ska leverera i vår verksamhet? 

Instruktörerna behöver information och kunskap om olycksstatistik, konsekvenser av val, 

riskbeteenden, riskmoment etc. 

Coachning istället för instruktioner 

Vi måste gå mot att vara coacher istället för instruktörer, det vill säga fokusera på 

deltagarens resa till att vara medveten om sina egna val och förutsättningar istället för att 

tala omför deltagaren hur det är eller ska vara.  
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GDE-matrisen 

GDE-matrisen ingår i nya Råd&Riktlinjer och ska ligga till grund för den utbildning som 

alla instruktörer måste genomgå och som ska vara klar innan nästa säsong. Hur ska 

detta finansieras? 

Utbildningsgrupp bildad 

Patrik håller på att ta fram en utbildningsgrupp, den kostnaden är täckt genom egen 

sattsning. 

Finansiering 

En ansökan är skickad till Trafikverket, men om vi inte får anslag från Trafikverket måste 

vi finansiera riskutbildningen på annat sätt. Hur? Kurserna måste genomföras, vi kan 

INTE låta bli. Verksamheten kräver den här typen av utbildning av instruktörerna för att 

visa våra samarbetspartners att vi gör något som har effekt. 

Att arrangera kurserna 

Kurstillfällena är klara, men distrikten måste hjälpa till att arrangera kurser, fixa lokaler 

och hålla kostnaderna nere. Gruppen kommer överens om att distrikten ordnar 

förutsättningar för att hålla kurs, Patrik ordnar med anmälan och kursledare. 

Skicka in datum 

Distrikten bestämmer själva datum från och med februari till och med maj 2013 och 

mejlar förslag till Patrik som sköter planeringen. Kurser kan hållas på helger från och med 

1 februari 2013. 

 

12 Michael Fored presenterar sin forskning 
Resultatet kommer att presenteras i en rapport som är planerad att publiceras inom 6 

månader. Bilderna som visades, finns på nätet från Tylösandsseminariet. 

http://www.mhf.se/client/files//content/projekt_vi_driver/Tylosandseminariet/Presentatoner

_2012/PS4_Michael_Fored-Fredrik_Granath.pdf 

 

13 Övningsbanken på alla övningar 
MCT i Skåne, Väst och Stockholm får i uppdrag att samordna och ansvara för att samla 

övningar för Avancerade kurser och föra in i övningsmallen.  

Grundkurserna - Västmanland. 

Grus - Örebro . 

Filerna skickas sedan till Patrik, senast 31/1-2013. 
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Övningsmallen finns att ladda ner från forumet svmc.se, hittar ni den inte så hör ni av er 

till Patrik. 

 

14 Examination och mentorsystem för nya AIA 
Målsättningen är att skapa ett likadant system med mentorer, bedömning, utbildningsplan 

och examination för GIA som för AIA, med information om hur man blir instruktör på 

webben. 

• För AIA: Mentorerna ska bli Patriks förlängda arm gällande att identifiera lämpliga 

aspiranter. Detta för att ge en likriktad hantering av bedömningen av blivande 

instruktörer. 

• För GIA blir MCT det som mentorerna är för AIA. 

• Det efterfrågas en kravspecifikation för mentorer, så man vet vad som krävs och 

förväntas. Det är svårt att rekrytera utan. Patrik fixar fram. 

• För GIA/GI kommer en checklista på vad som krävs. 

•  

15 Ledarskapsutbildning 3 februari 
Det finns platser kvar. Kursen hålls på Scandic, Upplands Väsby. 

 

16 Funktionärsdagar på storbana 
• 3 funktionärsdagar 2013 

(Finns eventuellt möjlighet att, med kort varsel och beroende på tillgång, avsätta ett 

körpass för funktionärer på kursdag.) 

 

17 MCTs roll och befogenheter 
MCT har mandat att ta beslut i distriktet och distriktets aktiviteter. MCT:s roll och ansvar 

är delegerad centralt, med Patrik Ericsson som ansvarig. 

Det är viktigt att instruktörer har stöd av MCT när beslut måste fattas, men också viktigt 

att instruktörer vet att det är MCT som styr. Skulle exempelvis konflikt uppstå mellan 

instruktör och deltagare, måste instruktör kunna fatta beslut på plats. MCT kan dock 

korrigera beslut, även om det självklart inte ska ske framför deltagare. 
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18 Hur rekryterar vi nya funktionärer? 
Varje år har vi ett stort utbildningsbehov och det är viktigt att vi får fram dessa instruktörer 

till utbildning varje år, annars får vi ett glapp. Ca 20 % av instruktörerna byts ut varje år. 

Behovet ligger på ca 45 GI och 20 AI varje år! Utbildar vi färre än så varje år, kommer det 

till slut att innebära brist. Överallt! 

Distrikten måste jobba med att hitta nya instruktörer. 

? En fråga som kom upp: råder det konkurrens om resurserna mellan grundkurser och 

avancerade kurser? 

Det är viktigt att följa upp funktionärer som slutar och ta reda på varför. Finns det något 

som skulle kunna motivera dem att fortsätta/komma tillbaka? 

Jobba också på att behålla dem ni har! Det är vettigt att ta reda på var engagemanget 

finns och hur det ser ut, hur mycket gruppen orkar med. Arrangera inte fler aktiviteter än 

funktionärerna mäktar med att genomföra. 

 

19 KNIX-möte 2 december 
Det är inte ens hälften av de distrikt som arrangerar Knixkurser som är anmälda till Knix-

mötet, är det då någon mening med att genomföra det här mötet? Det här ska vara ett 

beslutande möte och det funkar inte att inte alla, eller åtminstone majoriteten, är 

representerade. Finns det inget behov av att ha Knixmöten egentligen? 

 

Förslag på att lägga Knixmötet på lördag nästa gång, för att underlätta för de som är 

långväga. Söndagsmöten innebär ofta väldigt sen hemkomst och det är jobbdag måndag 

för många. 

 

20 Övriga frågor 

L-ABC/HLR 

Vi måste besluta om vi ska fortsätta med det kurskoncept som har tagits fram 

tillsammans med Sjukvårdsgruppen. I så fall fortsätter vi, dock med en annan aktör, då 

Sjukvårdsgruppen inte kan leverera. Dock är den andra aktören, den person som har 

levererat kurserna som anställd inom Sjukvårdsgruppen, som nu har startat eget. 

Utbildningsmaterialet ägs av SMC, så det kan överföras till den nya leverantören. 

• Den allmänna inställning i MCT-gruppen är att vi ska fortsätta med den nya 

leverantören och driva vidare samma kurskoncept. 
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• Det finns en fundering på om det finns en möjlighet att ta hänsyn till kurser som 

arrangeras på plats dit det tar lång tid innan räddningstjänsten kommer. 

•  

Instruktörsvästar 

• Alla västar som beställdes förra året, har levererats. Om någon som vet med sig 

att man har beställt saknar väst, måste Patrik få reda på det så att vi kan samla 

till en ny beställning. 

• Om västen går sönder, får instruktören själv stå för hela kostnaden (om det 

handlar om ovarsamhet). Det går att beställa, men då tar man kontakt med Patrik 

och får en länk. Gäller även den som vill beställa en extra väst. 

• Västar där trycket har lossnat, skickas tillbaka till Garda för omtryck. 

• För nya instruktörer som behöver väst gäller samma deal som tidigare, att Riks 

betalar en del. 

•  

Albacetekursen - Uppsala 

100 intresseanmälningar hittills, 80 platser. 

Man inväntar besked från banägaren om banan är ledig, men tyvärr har den spanska 

motsvarigheten till SMC har förtur till banan och har ännu inte bestämt om de ska vara 

där de datum som är planerade. Roger avvaktar och meddelar när det är klart, inget kan 

beställas förrän banan är bekräftad. 

 

Identifiering av erfarenhet för instruktörer 

Det behövs en identifikation av instruktörer så att man kan veta vilken erfarenhet 

instruktören har och vilka examinationer man har genomgått/vilka kurstyper man kan 

köra. Mer än bara GI som kan vara både avrostning, grus, Knix.  

 

21 Mötets avslutande 
Patrik tackade alla för en trevlig dag och avslutade mötet. 


