
Verksamhetsberättelse 2016 för FMK Södermanland 

 

Styrelsen för FMK Södermanland har att avge följande verksamhetsberättelse: 

 

1. Inre organisation 

 

Ordförande:   Gunnar Swahn 

Vice ordförande:  Lennart Hållen 

Kassör:    Lennart Lagestrand 

Sekreterare:   Jan-Erik Fredlund 

Ledamot:   Ulf Larsson 

Ledamot:   Agneta Lundin 

Ledamot:   Bertil Weinborn 

Ledamot:   Johan Swahn 

Ledamot:   Anders Sundström 

Ledamot:   Christer Malmström 

Ledamot:   Mats Öster 

Revisor:   Carin Asp/Stenborg 

Revisor:   Lars Erik Pettersson 

Revisor ersättare:  Ann Marie Persson 

Revisor ersättare:  Björn Lilljehag 

Valberedning sammank: Mats Torping 

Valberedning:  Ragnar Lundin 

 

Föreningen har en hedersmedlem: Kurt Madell 

 

2. Medlemmar 

Klubben består av 121 medlemmar. En minskning från 128 medlemmar årsskiftet 15/16. 

Således en minskning med 7 medlemmar. 

 

3. Möten 

Styrelsen har genomfört 6 protokollförda sammanträden, samt 2 st informella icke 

protokollförda möten. 

 

 



4.  Verksamhet  

4.1 Verksamhet/projekt 

FMK Södermanland lägger ännu ett intensivt verksamhetsår till handlingarna.  

Den av årsmötet 2016 fastställda verksamhetsplanen har genomförts. 

Klubben har under året genomfört NIT utbildningar och trafikdagar som genererat 

inkomster till klubben. Externa uppdrag är det som till största delen finansierar klubbens 

existens. 

 

4.2  Hastighets/flödesmätning 

Under året har klubben inte fått några mätuppdrag från kommunen eller någon annan  

beställare. 

4.3 Nysvenskar i trafiken NIT 

Nit utbildning på SFI skolor har genomförts under året. Skolorna är mycket tacksamma 

över att få hjälp med utbildning de ej själva klarar på ett tillfredställande sätt. Projekt 

utvärderades i mitten av november och har avrapporterats. 

 

4.4 Trafikdagar 

Klubben har anlitats för utbildning/demonstration vid trafikdagar på diverse orter bl.a 

Eskilstuna, Hallstahammar, Botkyrka och Tyresö. Mycket uppskattade förevisningar. 

 

4.5 Medlemsaktiviteter 

Klubben genomförde hjulbyte för medlemmarna vår och höst. Ett stort antal medlemmar 

hörsammade inbjudan. Dock finns det möjlighet för fler att komma. Vårdlokalen är flitigt 

utnyttjad av klubbens medlemmar. Glädjande att yngre medlemmar upptäckt möjligheten 

att nyttja vårdhallen. 

 

4.6 Medlemsvård 
I ren medlemsvård har styrelsen under året förbrukat xxxxx kr. 

Klubben har förhandlat fram ett antal olika rabattavtal med företag. Se hemsidan. 

Klubben har, med hjälp av försäljaren av Auto Smart produkter, genomfört utbildning i 

bilvård, tvätt och polering. Klubbens införskaffade maskin har nyttjats något sparsamt av 

medlemmarna med tanke på det intresset som fanns för införskaffandet av maskinen. Det 

var endast styrelsen som nyttjade tillfället för repetitionsutbildning. Efter utbildning och 

demonstration av produkterna, fick deltagarna möjlighet att inköpa produkterna till 

inköpspris. Klubben kan även i fortsättningen förmedla köp om någon medlem behöver 

produkter ur Auto Smart sortiment. Kontakta Johan Swahn. 



Klubben anordnade en medlemsresa till Midnattsolsrallyt  i Småland. Endast medlemmar i 

styrelsen hörsammade inbjudan. 

 

 

4.7    Ekonomi 

Beträffande klubbens ekonomi. Se bilaga 1. 

4.8 Övrigt 

Den avgående styrelsen vill framföra ett tack till de medlemmar som nedlagt arbete till 

gagn för FMK Södermanland. 

 

Strängnäs som ovan 

 

Gunnar Swahn       Jan-Erik Fredlund 

Ordförande        Sekreterare 

 

Lennart Hållen       Lennart Lagestrand  

   

Ulf Larsson        Agneta Lundin 

 

Johan Swahn       Anders Sundström 

 

Bertil Weinborn       Christer Malmström 

        

Mats Öster 


