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VERKSAMHETSBERÄTTELSE_____2017 

 

 

Styrelsen för FMK Jämtland-Härjedalen får härmed avge följande redogörelse  

beträffande verksamheten under år 2017 

 

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  

Webmaster   Bosse Thorhuus 

  

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

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

 

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 10 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 2017. 

Avdelningen har under året bestått av 626 medlemmar (varav 10 julklappar) vilket kan jämföras  

med år 2016 då vi var 640 medlemmar. Totalt en minskning med 14 medlemmar.  

Avdelningen har under året värvat 43 nya medlemmar. 4 medlemmar i samband med halkövningen  

och 12 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   

-  Facebook FMKJH                                                     

 

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 29 januari genomfördes ”Halkövningen” på Jämthalka och Östersunds Motorstadion. 

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

Länsförsäkringar, Motormännen och MHF. Ungefär 110 personer varav 11 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. 60-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 25-tal funktionärer fanns på plats.  

 

59:de årsmötet genomfördes på Travrestaurangen den 23 februari. 38 medlemmar hade hörsammat 

kallelsen. Göran hälsade välkommen och berättade om kvällens begivenheter. Efter årsmötesför- 

handlingarna och det traditionsenliga närvarolotteriet intogs en välsmakande 3-rättersmiddag 

tillsammans med Motormännen. Totalt 66 personer. Vid kaffet berättade Jim Hedlund, pedagog vid 

Länsarkivet, om bot och botare, folktro och folkmedicin från 1600-talet och fram till dags dato.     

 

Styrelsen genomförde en ”Konferensresa” till Tallin 2017-05-31—06-02. Kent tillsammans med 

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

aktiviteter skall vi arbeta med. Under konferensen kom det fram önskemål om arrangemang som ni 

kan läsa om nedan. Det var 20 personer som medverkade vid mötet. 

  

Vårt deltagande i  Expo Norr 2017-06-29—07-02 bjöd på ett vackert väder. Mässerbjudandet att 

bli medlem för 200 kr t o m 2018 och för ungdom 100 kr lyckades vi bra med. 12 nya medlemmar 

värvades varav 2 ungdomar. Cykelfrågorna som tagits fram var det många som besvarade. Ett bra 

komplement till krocksläden och gissningstävlan på godis. Vi informerade om trafiksäkerhet och 

marknadsföring av Familjens Motorklubb/Jämtland-Härjedalen är viktig.  

 

2017-07-16 inbjöd vi till en HRL-utbildning och museivandring på Teknikland. Ett 40-tal 

medlemmar deltog. Efter fri rundvandring bland museets lokaler föreläste Lars-Göran Jönsson om 

hur en hjärtstartare fungerar. Deltagarna fick själva prova på dockor hur man hjälper en nödställd 

person. Ett mycket lyckat arrangemang.  

 

2017-08-16 bjöd vi in till ett studiebesök vid Växtvaruhuset. Sven Björkebaum som driver företaget 

guidade oss runt i sin fantastiska trädgård och berättade om alla de olika sorters växter och träd som 

finns i trädgården. Efter rundvandringen bjöds det på kaffe med dopp till ett 35-tal deltagare.   

 

Släpvagns utbildning för tyngre släp med FMK/JH genomfördes den 11 oktober vid Jämthalkas 

lektionssal vid Lungre Motorstadion. Göran hälsade 15 förväntansfulla deltagare välkomna. Arne 

Malmgren och Tony Persson från Trafikverket gick igenom vad som gäller för att få ett B 96 

körkort. Deltagarna fick prova på att köra ett släp som var lastat och lastförankrat för ändamålet. En 

av deltagarna ”Rebecka”  klarade dagen därefter uppkörningen med glans. Återigen ett lyckat 

arrangemang av FMK.   

 

S-G och Ulla har deltagit i Föreningsarkivets informationsmöte den 25 oktober. Mötet var hur vi 

skall arkivera 55 års gamla handlingar från Försvarets Motorklubb.  

 

1000 st reflexband typ Slapwrap har beställts som utdelas under aktiviteter. 

 

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

SPF och PRO avdelningar. 
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Under våren och hösten har medlemmar haft möjlighet att besöka Däckia och fått sina hjul  

skiftade för en billig summa. Under våren passade 96 medlemmar på att utnyttjade erbjudandet och 

under hösten var det 111. 

    

Under 2017 har alla medlemmar fått 4 nr av Ratta Ren XYZ. I tidningen har FMK en egen sida där 

löpande information går ut till medlemmarna. I dessa 4 nr har det även publicerats artiklar från 

Halkbanan, Expo Norr, Teknikland, Växtvaruhuset och Släpvagnsutbildningen. 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 2017-11-29 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

