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Ordförande har ordet

FMK:are!  Detta är bara början!

Det gångna året har inneburit stor turbulens för 
alla FMK medlemmar. Vår centralstyrelse och vårt 
centrala kansli har lagts ned, ett flertal FMK-avdel-
ningar har omvandlats till egna fristående fören-
ingar och tyvärr har en del FMK-avdelningar lagts 
ned.

Denna medlemsinformation SEMAFOREN är bör-
jan på en ny era för alla FMK:are i Södermanland.
Från 1 januari 2013 finns i Södermanland en enda 
FMK-förening : FMK SÖDERMANLAND, med säte i 
Strängnäs.

Styrelsen för föreningen strävar nu efter att få med-
lemmar från samtliga kommuner i Södermanland. 
Det har börjat bra genom att många medlemmar 
från den numera nedlagda avd 16 i Eskilstuna har 
blivit medlemmar i FMK Södermanland. Vi hälsar 
dem varmt välkomna! 

En första åtgärd för att ta tillvara Eskilstunamed-
lemmarnas intresse har varit att utse Lars Rune 
Karlström som kontaktombud för Eskilstuna. Han 
har också adjungerats till styrelsen.

Första uppdraget till vårt kontaktombud i Eskilstu-
na är att planera aktiviteter i Eskilstuna trafikdag 
och ”cykelrally”. Vi har även uppdragit till Christer 
Malmström att sitta kvar i Eskilstuna Trafiksäker-
hetsråd, men nu med FMK Södermanland som 
bas.

Efterhand som medlemsökning sker från andra 
kommuner i Södermanland kommer vi att utse 
kontaktombud även där. Ambitionen är att vi i 
framtiden skall finnas representerade i samtliga 
kommuners trafiksäkerhetsråd, för att främja en 
säker, miljövänlig och billig bilism, och föra fram 
motortrafikens stora betydelse för medborgarnas 
livskvalitet i såväl arbetet, vardagslivet som på fri-
tiden.
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Alla föreningens aktiviteter kommer i god tid före 
genomförandet att annonseras på vår hemsida 
www.fmk.se/sodermanland. Annons kommer 
även att införas under föreningsnytt i lokalpres-
sen.

Det nya verksamhetsåret har startat i turbofart . 
På uppdrag av Strängnäs Kommun har föreningen 
genomfört 23 st flödes-/hastighetsmätningar. 
Tyresö Kommun har bokat oss i slutet av april med 
voltbil. Begäran finns också om NIT-utbildning i 
Katrineholm under våren.

Styrelsen arbetar dessutom med planering för vår 
”tipspromenad” med bil i maj/juni! Se separat ar-
tikel. 
Också en dag för hjulbyte planeras till när väderle-
ken är tillrådlig och lagen tillåter.

För att vi skall kunna verka på ett bra sätt är det en 
förutsättning att styrelsen har medlemmarnas för-
troende och att vi lyckas rekrytera ännu fler med-
lemmar, så att vi blir starkare. Ska vi kunna verka 
över hela Södermanland måste vi växa också i 
Nyköping och Katrineholms-områdena – så, kära 
medlemmar, hjälp oss med att rekrytera nya med-
lemmar!

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mina medar-
betare i styrelsen för alla era goda insatser under 
det gångna året. 

Gunnar Swahn

ÅRSMÖTE 

2013-03-19 kl. 1900

på Café Järpen i Strängnäs



Kassören har ordet

Medlemmar
Fram till årsskiftet 2012 hade huvuddelen av våra 
medlemmar betalat medlemsavgiften. Under janu-
ari 2013 har vi glädjande nog dessutom fått ett tju-
gotal nya medlemmar, huvuddelen från Eskilstuna.

Eskilstunas FMK-avd har lagts ned och vår förhopp-
ning är, och det ser vi fram emot, att ännu fler av 
deras medlemmar skall söka medlemskap hos oss. 
Vid Eskilstunas FMK:s årsmöte var Gunnar Swahn 
och Jan-Erik Fredlund med från FMK Söderman-
land och erbjöd medlemskap hos oss, vilket mot-
togs mycket positivt. 

Eskilstunas FMK:s avtal om förmåner har förlängts 
och deras före detta ordförande är nu adjungerad i 
vår styrelse. De aktiviteter som avd 16 tidigare har 
drivit skall drivas vidare med stöd av oss. 

Vi hoppas naturligtvis att våra nuvarande medlem-
mar medverkar till att vi blir flera. Med tanke på de 
bra avtal vi har med firmor i Strängnäs och den låga 
medlemsavgiften, borde det inte vara svårt för nu-
varande medlemmar att rekrytera flera. Dessutom 
får våra medlemmar nyttja de förmåner som FMK-
avd Eskilstuna har ordnat.
Lennart Lagestrand

Lennart Hållén förhandstipsar:

Tipspromenad med bil 
Här kommer lite information om en bilutflykt som 
vi anordnar i någonstans i Södermanland, när vå-
ren börjar övergå i sommar. 

Datum, startplats, kostnad, tid och övriga detaljer 
samt anmälan återkommer vi med!

Det som redan nu är klart är att varje ekipage vid 
starten får tipskupong och en körorder om väg-
valet till målet. Vägen dit kommer mestadels att 
gå på grusvägar genom ett försommarfagert land-
skap med vitsippsängar, betande kor och kuperad 
terräng.

Utefter vägen finns kontroller med tipsfrågor som 
varje ekipage löser gemensamt.

Målet har ett par intressanta sevärdheter, och där 
finns också den sista frågan att lösa, varefter det  
blir kaffe och rundvandring på den ena av attrak-
tionerna.

Innan lunch sker prisutdelning, och därefter blir vi 
visade runt på nästa sevärdhet.

Mer information kommer - missa inte detta!

Ulf Larsson informerar
                                                     

Körkortsregler från den 19 januari 2013

                                          
                                             
                                            

Körkort B         Pb eller lätt Lb med en totalvikt av högst 3,5 ton.
En släpvagn med högst 750 kg totalvikt.
En släpvagn som väger mer en 750 kg totalvikt. Förutsatt att bilens och släpvagnens 
sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

BE       

Utökat B (96)         

Pb eller Lb med en totalvikt av högst 3,5 ton och ett eller flera släpfordon med en 
totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.

Pb eller lätt Lb där den sammanlagda  totalvikten bil + släp överstiger 3,5 men inte 
4,25 ton.

C1       

C1E       

D1       

D1E      

Tung Lb eller Pb med en totalvikt över 3,5 ton men inte över 7,5 ton och en släp-
vagn med en totalvikt av högst 750 kg. 

Bil som omfattas av C1 med ett eller flera  släpfordon med en sammanlagd totalvikt 
av högst 12 ton. 

Buss som är konstruerad för högst 16 passagerare med en längd av högst 8 m med 
ett lätt släp 750 kg.

Buss som omfattas av D1 ett eller flera släpfordon oavsett vikt. 



Styrelsen för FMK Södermanland 
hälsar samtliga medlemmar välkomna till årsmöte 

på Café Järpen i Strängnäs 2013-03-19 kl 19 00.

Förslag till dagordning 

§ 1.  Mötets öppnande.

§ 2.  Val av mötesordförande.

§ 3.  Val av mötessekreterare.

§ 4.  Fråga om mötets behöriga utlysande.

§ 5.  Fastställande av dagordning.

§ 6.  Val av justeringsmän.

§ 7.  Verksamhetsberättelse.

§ 8a.  Kassarapport. (Se bilaga 1)

§ 8b  Budget kommande år.

§ 9.  Revisionsberättelse.

§ 10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11  Val av styrelse ej aktuell. Fd avd 62 styrelse är vald 
  interimt för FMK Södermanland för hela 2013.

§ 12.  Motioner. Till ordförande senast 2012-03-06.

§ 13.  Kommande verksamhet. Verksamhetsplan 
  2013/2014.

§ 14.  Av avd. 62 under året och för FMK Södermanland 
  under 2013, drivna projekt.

§ 15  Klubblokal/förråd och vårdhall. 

§ 16  Information om FMK Södermanlands framtid. 
  Synpunkter förslag från årsmötet.

§ 17.  Punkten öppen för representant från eventuell  
  sponsor/sponsorer.

§ 18.  Övriga frågor.

§ 19  Ulf:s trafikskola.

§ 20  Mötets avslutande.

Enkelt samkväm.

Jan-Erik Fredlund, Sekreterare

Från valberedningen!
 
I nya FMK Södermanland hoppas 
vi få många medlemmar från FMK 
avd 16 Eskilstuna. Därför önskar 
vi också att det i den kommande 
styrelsen för FMK Södermanland 
(efter interimsstyrelsen) kommer 
att finnas styrelseledamöter från 
Eskilstuna-området. 
Vi tar gärna emot namnförslag på 
kandidater till styrelseledamot  -  
och även till revisor och ersättare 
för revisor samt till medlem i val-
beredningen.   
 
Mats Torping, sammankallande i 
valberedningen, 
mats.torping@tele2.se 

Hjulbytardag  

planeras som vanligt framåt våren 
i Lagnö.

Datum och tid kommer att annon-
seras både här i SEMAFOREN samt 
under föreningsnytt Strengnäs Tid-
ning/Eskilstuna-Kuriren.

Aktuella mejladresser till 
sekreteraren!

För att snabbt och smidigt nå ut 
till medlemmarna kommer vi, för-
utom att lägga ut information på 
vår hemsida, dels göra utskick per 
mail, dels ibland annonsera i EK/
ST, samt dels skicka ut pappersinfo 
per markbunden postgång. 

Eftersom digital post (mail) sparar 
både tid, pengar och skog, vill vi be 
dig, medlem, att skicka din mejl-
adress till sekreteraren, Jan-Erik: 
jan-erik@enberga.com . 

Om du  byter mejladress, kom då 
ihåg att meddela den nya!


