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FMK Tre Vapens styrelses verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2022 
 
 
Styrelsens verksamhet 
 
FMK Tre Vapens styrelse har förutom det konstituerande styrelsemötet genomfört tio 
styrelsemöten i syfte att styra, planera, koordinera samt informera om verksamhet under det 
gångna året. Bl.a. har fokus legat på aktiviteter, hemsidan och fortsatt utveckling av 
arbetsordning. Utöver dessa möten har arbetsmöten, i mindre grupp, genomförts.  
 
Styrelsen har bestått av: 

• Ordförande: Anders Widaeus 
• Sekreterare: Ernst Konecnik 
• Kassör: Jesper Lindquist 
• Ledamot: Pierre Königsson 
• Ledamot: Tomas Nylander (aktivitetsansvarig) 
• Ledamot: Henrik Löfgren (webmaster) 

 
 
Medlemsantal 
 
FMK Tre Vapen bestod 2022-12-31 av 116 medlemmar, varav 4 hedersmedlemmar. 
 
 
Genomförd verksamhet 
 
Medlemsregistret 
Medlemsregistret uppdateras löpande av kassören och hålls därmed ständigt aktuellt. 
 
Hemsidan 
FMK Tre Vapens hemsida har löpande uppdaterats under året. Ambitionen är att hålla 
hemsidan aktuell så att det ska vara intressant för medlemmarna att frekvent besöka sidan. 
Styrelsens målsättning är att hemsidan ska vara föreningens huvudkanal till medlemmarna. 
All viktig information har under året även skickats ut med e-post. Inga fysiska brev skickas ut 
av administrativa och kostnadsmässiga skäl. 
 
Stadgarna 
Stadgarna reviderades vid årsmötet 2022. Inget nytt behov av uppdatering har identifierats 
under verksamhetsåret.   
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Släpvagnsutlåningen 
Föreningens släpvagnsutlåning har detta år visat ett negativt resultat. Underskottet hamnade 
på drygt 8 400 kronor. Orsaken till detta var i huvudsak kopplat till ett axelbyte på det lilla 
släpet. Med detta byte är bl.a. bromsar, bromsvajrar, hjullager och fjädring helt nytt. Priser 
jämfördes med enbart komplett bromsrenovering, vilket var orsaken till reparationen. Det 
konstaterades enkelt att det blev billigare med byte av komplett axel. Efter detta byte 
behöver inte lilla släpet omsättas under överskådlig tid. Styrelsen kan även detta år 
konstatera att verksamheten uppskattas av många medlemmar varav flera är med i 
föreningen i huvudsak för att förmånligt kunna låna släpvagn. 
 
Verktygsutlåningen 
Ingen avveckling eller utgallring av verktyg har genomförts, dock finns viss utgallring i 
styrelsens agenda. Detta är lågt prioriterat då verktygen inte kostar någonting att vare sig 
äga eller förvara. På hemsidan går att läsa att det finns möjlighet att låna verktyg och även 
information om vem man vänder sig till. 
 
SMC-anslutning 
Vid årsmötet 2022 beslutades att FMK Tre Vapen skulle ansöka om att bli ansluten till SMC. 
Ansökan skickades in kort efter årsmötet. I somras nåddes vi av meddelandet att FMK Tre 
Vapen blivit ansluten till SMC.  
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 
I och med SMC-anslutningen så har FMK Tre Vapens integritetspolicy uppdaterats, detta då 
vissa uppgifter delas med SMC. Våra rutiner har också justerats av samma skäl. Styrelsen 
har ständigt medlemmarnas integritet i åtanke i allt som rör föreningens verksamhet. 
 
Trivselmedel 
Ansökan om trivselmedel kommer skickas in till FMV så snart möjligheten öppnas av FMV. 
Ansökan kommer göras för de 33 medlemmar som är anställda på FMV. Antalet har minskat 
med fyra mot föregående år. Trivselmedlen gav ett välkommet tillskott på 7 795 kronor från 
FMV utöver de möjligheter vi har att kunna nyttja lokaler och parkera släpvagnarna på Tre 
Vapen.  
 
 
Aktiviteter 
Följande aktiviteter har genomförts i föreningen. 
 
• Vårsalong 

 MC-utställning på Tre Vapen runt lunchtid. 
• Provkörning el-mc och el-mopeder 

 Cake bjöd in till provkörning. 
• Endagstur på MC 

 Dagstur i Roslagen med icke medlemmar välkomna. Turen bjöd även på ett 
besök på Medicinhistoriska muséet i Uppsala.  

• KNIX-körning på Rörken 
 SMC KNIX-kurs på gokartbana. FMK Tre Vapen disponerade banan hela dagen. 
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• Vårtur på MC 

 En tvådagars vårtur med övernattning i Kristinehamn. Turen gick på krokiga vägar 
söder och norr om Mälaren. 

• Endagstur på MC 
 Turen gick på Södertörn med omnejd, inkluderande ett besök på försvarsfordons-

muséet Arsenalen. 
• Sommartur på MC 

 En sexdagarstur till Norge med nattstopp i Sälen, Oppdal, Geiranger, Olden och 
Gjövik. 

• Hösttur på MC 
 En tredagarstur med körning genom Roslagen till Grisslehamn och vidare till 

Eckerö på Åland. En dags MC-körning med många kulturstopp på Åland. Efter 
andra natten, återresa och fina Roslagsvägar tillbaka mot huvudstaden. 

• Höstmöte 
 Medlemsmöte som hölls på Tre Vapen med efterföljande gemensam middag på 

Klang Market i Fältöversten. 
 
De flesta av aktiviteterna åtföljs av en aktivitetsrapport. Dessa finns på föreningens hemsida 
under fliken ”Aktiviteter”. I rapporterna kan man läsa när, var eller vart, hur det gick, etc.  
För att inte verksamhetsberättelsen ska bli för omfattande så hänvisas intresserade till 
hemsidan för mer information. 
 
 
 
 
FMK Tre Vapens styrelse 2022,  
genom Anders Widaeus 


