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VERKSAMHETSBERÄTTELSE_____2016 

 

 

Styrelsen för FMK Jämtland-Härjedalen får härmed avge följande redogörelse  

beträffande verksamheten under år 2016 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Sven-Gunnar Olsson 

Vice ordförande  Göran Westman 

Kassör   Ulf Bäckman 

Sekreterare   Ulla Bergström 

Ledamot   Roland Forsgren   

Ledamot   Kent Jönsson 

Ledamot   Lave Lavesson  

  

Ordinarie utbildningsledare (sammankallande) har varit Eva Persson med biträde av  

Roland Forsgren, Lave Lavesson, Åke Lindström och Göran Westman. 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 11 gånger. Utbildningsledarna, släpvagns- 

ansvariga och webmaster har varit kallade till samtliga styrelsesammanträden. Avdelningens, 

revisorer, valberedning, funktionärer och representanter från Motormännen och FAK har under  

ett styrelsesammanträde deltagit för ömsesidig information.  

 

Medlemsantalet har minskat under 2016. 

Avdelningen har under året bestått av 640 medlemmar (varav10 julklappar) vilket kan jämföras  

med år 2015 då vi var 707 medlemmar. Totalt en minskning med 67 medlemmar.  

Avdelningen har under året värvat 25  nya medlemmar. 7 medlemmar i samband med halkövningen  

och 4 under Expo Norr. Beträffande avdelningens ekonomi hänvisas till årsredovisningen. 

 

Medlemsorientering (avdelningens folder) har utarbetats innehållande bl a: 

 

-  Styrelsens sammansättning 

-  Verksamhetsplan 

-  Lokala rabattavtal m m 

-  Utlåning av släpvagnar 

-  Avdelningens hemsida www.fmkjh.se                                                       

 

Avdelningens folder har sänts ut till samtliga medlemmar tillsammans med ordförandebrevet. 

Nyrekryterade medlemmar har mottagit ett välkomstbrev, avdelningens folder, en reflexväst och 

FMK-dekalen. 
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Söndagen den 31 januari genomfördes ”Halkövningen” på Jämthalka och Östersunds Motorstadion. 

Som vanligt ett mycket uppskattat och lyckat arrangemang i samverkan med FAK, 

Länsförsäkringar, Motormännen, MHF. Ungefär 160 personer varav 32 körskoleelever med 

instruktörer anmälde sig hos Sven-Gunnar men det var säkert många fler som passade på att köra. 

Göran informerade om banornas uppbyggnad och gav tips och råd hur man framför sitt fordon vid 

halt väglag. Övningen genomfördes på 2 banor och det bjöds på varmkorv med dryck. 70-tal 

personer deltog i ett quiz med bil-, försäkrings- och trafiksäkerhetsfrågor som Länsförsäkringar 

arrangerat och de tre bästa mottog senare ett pris på Länsförsäkringars kontor. MHF bjöd på 

alkoholfria drycker. Ett 30-tal funktionärer fanns på plats.  

 

58:de årsmötet genomfördes på Temperance den 24 februari. 38 medlemmar deltog. Efter årsmötes- 

förhandlingarna och det traditionsenliga närvarolotteriet hälsade ordförande Motormännen och 

Stefan Jönsson välkomna. Stefan Jönsson berättade och visade overheadbilder om Ångbåtstrafiken 

på Storsjön och runt sjöarna i Jämtland. Därefter hälsade ordförande medlemmar med respektive 

välkomna till bord. 65 personer deltog i middagen. 

 

I april sände vi ut ett brev till dem som inte betalat sin årsavgift. Vi vill gärna ha kvar dig som 

medlem”.   

 

I maj deltog Göran vid en uppstartsträff på Rådhuset inför Europeiska Trafikantveckan 2016.  

 

Den 11 maj hade vi på Temperance besök av ”Två veteraner från Lidköping”. Det var major Roger 

Möller och kapten Mats Olsson som berättade om sitt arbete och engagemang under 40 år i 

försvaret. På programmet stod U-båtsjakt, insatser i Afghanistan och Libyen, lufttankning m m. 

Ett välbesökt och uppskattat arrangemang som ett 60-tal personer fick ta del av. Därefter bjöds det 

på kaffe och smörgås. 

 

Styrelsen genomförde en ”Konferensresa” till Tallin 2016-05-18—20. Kent tillsammans med Lave 

hade sammanställt några punkter som behandlades under två dagar . Frågorna gällde: Vilka 

aktiviteter skall vi arbeta med under Expo Norr. Förslag på nya aktiviteter för våra medlemmar.  

Revidering/förnyelse av våra rabattfirmor. Vilka som kan tänka sig att arbeta med ovan nämnda 

förslag.  

 

Vårt deltagande i  Expo Norr 2016-06-30—07-03 genomfördes i både regn och solsken. 

Mässerbjudande: Bli medlem för 200 kr t o m 2017, men vi lyckades endast värva 4 nya 

medlemmar. Cykelfrågorna som tagits fram var det många som var intresserade att besvara. Ett bra 

komplement till krocksläden och vältbilen som vi delade med MHF. Vi informerade om 

trafiksäkerhet och marknadsföringen av FMK är viktig. Varje dag hade vi en gissningstävlan om hur 

många bilar det fanns i burken. Vinnarna fick ta emot godisburken.  

 

Trafikantveckan som skulle ha genomförts på torget den 17 september och på Teknikland den 18 

september blev inställda. Det var inga aktiviteter som passade oss. 

 

Göran som är trafikansvarig inom SPF har vid ett flertal tillfällen under året varit och besökt olika 

SPF och PRO avdelningar. 

       

Under våren och hösten har medlemmar haft möjlighet att besöka Däckia och fått sina hjul  

skiftade för en billig summa. Under våren passade 97 medlemmar på att utnyttjade erbjudandet och 

under hösten var det 117. 
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Under året har alla medlemmar fått 4 nr av Ratta Ren XYZ. I tidningen har FMK en egen sida där 

löpande information går ut till våra medlemmar. Ansvarig utgivare är MHF. 

      

FMK har under året haft ett mycket gott samarbete med NTF Gävleborg, FAK, MHF och 

Motormännens lokalavdelning i Östersund.   

 

Verkstadslokal är öppen för avdelningens medlemmar hos Bilägarnas Inköpsförening. Sven-Gunnar 

och Ulla är styrelseledamöter i Bilägarna.Vid årsstämman 2016-11-22 beslutades att årets återbäring 

blev 20 öre/liter drivmedel och 2,5% på övriga varor. 

 

Våra fyra släpvagnar rullar på och är mycket uppskattade. Lånekostnad 150 kronor/dygn.   

 

Information angående föreningens verksamhet m m finns att läsa på den egna hemsidan under 

adress: www.fmkjh.se och på Facebook Fmkjh 

   

Östersund dag som ovan 

 

 

 

 

.................................          ........................................          ........................................ 

Sven-Gunnar Olsson                   Göran Westman                         Ulla Bergström 

 

  

 

 ....................................          ........................................            

         Ulf Bäckman              Kent Jönsson                     

 

 

 ………………………        ……………………….....           

     Roland Forsgren             Lave Lavesson 

http://www.fmk.se/51

