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      2021-02-26 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE_____2020 

 

 

Styrelsen för FMK Jämtland-Härjedalen får härmed avge följande redogörelse  

beträffande verksamheten under år 2020 

 

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 endast sammanträtt 2 gånger med anledning av 

coronapandemin och som fortfarande pågår 2021. Utbildningsledarna, släpvagns- 

ansvariga och webmaster har varit kallade till båda styrelsesammanträden.   

 

Medlemsantalet har ökat under 2020 

Avdelningen har under året bestått av 511  medlemmar vilket kan jämföras med år 2019  

då vi var 490 medlemmar. Totalt en ökning med 21 medlemmar.  
  
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 och en 

rabatterad biltvätt från Bilägarna. Nyrekryterade medlemmar har mottagit ett välkomstbrev, avdel- 

ningens folder, en reflexväst och FMK-dekalen. 

 

Den 26 januari skulle det ha genomförts den traditionella ”Halkövningen” på Jämthalka och 

Östersunds Motorstadion men den blev tyvärr inställd på grund av väderförhållandet. Snö och 

isbrist på banan. 
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62:a årsmötet genomfördes på Travrestaurangen den 3 mars. 36 medlemmar hade hörsammat 

kallelsen. Sven-Gunnar hälsade välkommen och berättade om kvällens begivenheter. Efter 

årsmötesförhandlingarna och det traditionsenliga närvarolotteriet intogs en välsmakande middag 

tillsammans med Motormännen. Totalt 58 personer. I samband med kaffet överlämnades ordet  

till Carola Jonsson, nytillträdd trafikingenjör vid Östersunds kommun. Hon berättade om 

trafiksituationen i Östersund.    
 

Under året har en släpvagn avvecklats. Släpet var i behov av stora reparationskostnader så den 

såldes för 10.000 kronor. 
        

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

för en billig summa. Under våren passade 106 medlemmar på att utnyttjade erbjudandet och under 

hösten var det 119.  
      

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 2020-12-21 beslutades att årets 

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

 

Våra nu tre släpvagnar rullar på och är mycket uppskattade. Lånekostnad 150 kronor/dygn. Vagnen 

som varit stationerad i Torvalla finns för närvarande på Frösön hos ordförande. 

 

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                     

 

 

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

http://www.fmk.se/51

