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VERKSAMHETSBERÄTTELSE_____2012 
 

 

Styrelsen för FMK avdelning 51 Jämtland-Härjedalen får härmed avge 

följande redogörelse beträffande verksamheten under år 2012. 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Sven-Gunnar Olsson 

Vice ordförande  Göran Westman 

Kassör   Ulf Bäckman 

Sekreterare   Ulla Bergström 

Ledamot   Dan-Erik Danielsson   

Ledamot   Roland Forsgren 

Ledamot   Lave Lavesson  

  

Ordinarie utbildningsledare har varit Dan-Erik Danielsson med biträde av Roland Forsgren, 

Elin Hoffner, Lave Lavesson, Åke Lindström, Eva Persson och Göran Westman. 

  

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 10 gånger. Utbildningsledarna och släpvagns- 

ansvariga har varit kallade till samtliga styrelsesammanträden. Avdelningens, revisorer, val- 

beredning och representanter från NTF, Motormännen och FAK har under ett styrelsesamman- 

träde deltagit för ömsesidig information.  

 

Medlemsantalet har minskat under 2012.  

Avdelningen har under året bestått av 1040 medlemmar vilket kan jämföras med år 2011 då vi  

var 1153 medlemmar. Totalt en minskning med 113 medlemmar. Avdelningen har under året 

värvat 65 nya medlemmar, 987 fullbetalande, 77 har haft friår och 1 familjemedlem. 

 

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.fmk.se/51                                                        

 

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

En rabatterad biltvätt bifogades från Bilägarnas Inköpsförening. Nyrekryterade medlemmar  

har mottagit ett välkomstbrev, avdelningens folder och rabatterad biltvätt .  
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Söndagen den 29 januari genomfördes ”Halkövningen” på Östersunds Motorstadion. Som  

vanligt ett mycket uppskattat och lyckat arrangemang i samverkan med Motormännen, NTF  

och FAK. 120 personer 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 3 banor och det bjöds på 

varmkorv med dryck. 27 funktionärer fanns på plats.  

 

Den 54:de årsmötet genomfördes på OSD den 24 mars. 29 medlemmar deltog. Efter års- 

mötesförhandlingarna överlämnades ordet till Göran Westman, Centralstyrelsens represen- 

tant, som informerade om FMK:s utveckling i stort och tappet av medlemmar inom föreningen. 

Centralstyrelsen kommer under kongressen föreslå en avveckling under 2012.En avvecklings- 

plan finns redan framtagen. Göran ställde frågan till Årsmötet ”Vill vi och kan vi fortsätta i 

egen regi” och svaret blev enhälligt ”Ja”. Förtjänstmedalj i brons + diplom skulle ha utdelats  

till Dan-Erik Danielsson för hans medverkan i styrelsen. Den kommer att överlämnas vid  

kommande styrelsemöte. Närvarolotteri förrättades och 45 personer deltog i efterföljande  

middag. 

  

Vid NTF:s årsmöte 2012-03-27 deltog Ulla och Göran. Trafiksäkerhetsarbetet är viktigt och  

NTF spelar en mycket viktig roll i detta arbete och i samarbete med medlemsorganisationerna. 

Göran är ledamot och vice ordförande och Ulla sitter i valberedningen.  
 

Vid kongressen 2012-04-21—22 som genomfördes på Hotell Skogshöjden i Södertälje  

deltog Sven-Gunnar Olsson och Ulla Bergström. Vid kongressen beslutades enhälligt att 

kansliet avvecklas 2012-12-31. Centralstyrelsens valda ledamöter kvarstår till april 2013. 

 

Göran och Lave har under våren och hösten utfört fyra hastighetsmätningar utanför Böle 

skola. Resultatet har översänts till kansliet, som utarbetade ett pressmeddelande, vilket  

publicerades i våra lokala medier. Mer än hälften körde för fort. Vid höstmätningarna var 

medelhastigheten något lägre, men det var fortfarande alltför många som körde för fort. 

 

NTF:s ”Cykelhjälmsobservationer 2012” genomfördes på Grundskola och Allmänna  

Cykelstråk 2012-05-22. Åke och Viola mätte cykelstråk i Lugnvik, Ulla och Eva  

observerade cyklister vid Västra stationen, Ulf skolor i Brunflo och Göran observerade  

mopedister. 

 

Göran och Eva har under april, maj och juni arbetat med NIT-projektet. Bräckes,  

Strömsunds och Östersunds kommun har besökts. Totalt 9 projekt har utförts. 

 

Informationsbrev tillsammans med en enkätundersökning utsändes den 24 maj till 1051  

medlemmar. Svarskuvert bifogades. Ungefär 350 enkätsvar mottogs. Förslag och synpunkter 

från medlemmarna kommer att bearbetas i den nya föreningen. 

 

Vårt deltagande i  Expo Norr 2012-06-27—07-01 resulterades i att 31 nya medlemmar  

värvades. Krocksläden och alkoholglasögonen fick provas och vi informerade om trafik- 

säkerhet. Marknadsföring av FMK är viktig vid sådana tillfällen. Gissningstävlan om hur 

många Ahlgrens bilar som fanns i burken vanns av familjen Gunnarsson, ny medlem i 

avdelningen. 
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2012-08-02 inbjöds medlemmar till informationsmöte med fika vid Hara brygga. Endast 



ett 10-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Det bjöds på smörgåstårta och valfri 

dryck.  

 

Extra Årsmöte genomfördes 2012-10-18 på Optand Teknikland. Ett 40-tal medlemmar 

fanns på plats och som fick information om vad som händer i vår nya förening. Årsmötes- 

protokollet och nya stadgar finns på vår nya hemsida www.fmkjh.se 

Efter att Christer Borgsten visat oss Teknikland bjöds det på smörgåstårta och dryck. 

 

2012-11-07 var det åter dags att samla en arbetsgrupp för att formulera brev med inbetal- 

ningskort till de medlemmar som inte avsagt sig medlemskap. 980 brev sändes ut.  

 

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

skiftade för en kostnad av 50 kr. Totalt var det 107 medlemmar som utnyttjade erbjudandet. 

 

I Trafik & Motor nr 4 fanns det en trevlig artikel som Göran Westman var pappa till och i 

sista nr av tidningen utgavs en minnesskrift över FMK 1955—2012. 

 

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

lokalavdelning i Östersund.   

 

Verkstadslokal är öppen för avdelningens medlemmar hos Bilägarnas Inköpsförening. Ulla 

Bergström och ordförande ingår i Inköpsföreningens styrelse. Vid årsstämman 2012-11-27  

beslutades att årets återbäring blev 18 öre/liter drivmedel och 2,5% på övriga varor. 

 

Utlåningen till medlemmar av avdelningens fem släpvagnar är ju mycket uppskattat.  

Hyreskostnad 100 kronor/dygn.   

 

Information angående avdelningens 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       Dan-Erik Danielsson                     

 

 

 

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

     Roland Forsgren             Lave Lavesson 

 

http://www.fmk.se/51

