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Framställan om avskrivning av lån.
Sökande:
Frivilliga Motorcykelkåren i Malmö (FMCK Malmö – Org.nr. 846 001 - 7950)
Husie Kyrkoväg 70
212 38 Malmö
Ansökan avser följande lån:
Vid Malmö Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 1984 beviljades FMCK Malmö ett
ränte- och amorteringsfritt lån på 180 000 kronor för iordningsställande av kurs-/föreningsgård.
Bakgrund till framställan:
Den dåvarande föreningsgården som FMCK Malmö disponerade brandskadades 1982, och en
återuppbyggnad på dåvarande plats bedömdes inte som ekonomiskt och verksamhets-mässigt
genomförbar. Föreningen erbjöds istället, efter kontakter med Fortifikationsverket och P7, att
på Försvarsmaktens mark få disponera en fastighet benämnd Nygård inom Husie Övningsfält.
Innan fastigheten kunde tas i bruk som kurs/föreningsgård, så behövde omfattande
renoveringar och kompletterande byggnadsarbeten utföras. Föreningens medlemmar bidrog
med mycket omfattande oavlönat eget arbete vid renoveringen såsom resning av nya väggar,
elektriska installationer, murningsarbeten, snickeriarbeten med mera. Vidare så satsade
föreningen i stort sett samtliga sina finansiella tillgångar på iordningställandet. Dock så behövde
föreningen ytterligare medel för att kunna slutföra färdigställandet av kurs/föreningsgården.
Föreningen ansökte därför till Malmö Kommunstyrelse om ett ränte-och amorteringsfritt lån på
180 000kronor. Baserat på föreningens långvariga verksamhet (föreningen startade 1958) och
att föreningen hade ett stort antal ungdomar som medlemmar beviljades lånet, trots att de
beviljade medlen skulle användas för renovering av en arrenderad fastighet som inte låg på
kommunal mark. Fastigheten ägdes av Fortifikationsverket.
Nygård fungerade utmärkt som kurs/föreningsgård i drygt 25 år, men i slutet av den perioden
så började fastighetsägarens bristande underhåll av fastigheten att märkas tydligt. När det blev
uppenbart att det skulle krävas betydande utgifter för att återställa fastigheten i fullgott skick,
så beslöt chefen för P7 i samråd med Fortifikationsverket att föreningen skulle lämna Nygård
senast i slutet av 2011. Som ersättning erbjöds föreningen ett utrymme i en lokal som
benämns ”Robothallen”, också på Husie Övningsfält.
Vid en senare tidpunkt så beslöt fastighetsägaren dvs. Fortifikationsverket att Nygård skulle
rivas, vilket har verkställts.
Äskandet från FMCK Malmö:
Samtliga de värden som föreningen hade lagt ner i Nygård blev helt utraderade när Nygård revs, utan att
FMCK Malmö kunde påverka rivningsbeslutet eller återvinna något från fastigheten.
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Det gäller värden relaterade både till medlemmarnas egna oavlönade arbete och till inköpt material,
både för egna medel samt för de beviljade lånemedlen från Malmö Kommun. FMCK Malmö äskar därför
att föreningen skall befrias från återbetalningsplikten av lånet på 180 000 kronor från Malmö Kommun.

FMCK Malmös nuvarande verksamhet:
FMCK Malmö bedriver utbildning och träning av MC-ordonnanser samt utbildning, träning och
tävlingsverksamhet med motorcyklar inom endurosporten.
Föreningens MC-ordonnanser är verksamma inom totalförsvaret, där vi förser Försvarsmakten med MCordonnanser. På grund av det förändrade läget i omvärlden har Försvarsmakten ökande behov av
föreningens tjänster. För närvarande har vi 46 registrerade ordonnanser.
Föreningens civila sida är verksam inom endurosporten där vi för närvarande har aktiva medlemmar
från 4 upp till 81 års ålder. Av föreningens 350 medlemmar, så är 91 medlemmar barn och ungdomar
under 18 år. De är fördelade över flera ålderskategorier (per september 2018):
24 medlemmar i spannet 4 – 9 år.
45 medlemmar i spannet 10 – 15 år.
22 medlemmar i spannet 16 – 18 år.
Glädjande nog så börjar andelen flickor nu öka i denna normalt pojk/mansdominerade sport. Vi har nu
12 flickor i våra ungdomsgrupper.
Idén med FMCK Malmös ungdomsverksamhet kan sammanfattas med ”Från nybörjare till elit”.
Många kör enduro för den sociala gemenskapen som klubbverksamheten skapar, medan andra kör för
själva tävlingsmomentet, vissa uppskattar möjligheten att komma ut i naturen men dom flesta känner
att det är en fantastisk form av motion. Ur bredden av ungdomsverksamheten kliver talanger fram och
satsar mot att bli elitförare.
FMCK Malmö bedriver den egna enduroverksamheten på främst Revingehed och HÖF/Husie
övningsområden. Vi arrangerar organiserade träningar för ungdomar där vi har tre grupper, Knatte-,
ungdoms- samt USM-grupp (Ungdoms-SM).
Knattegruppen riktar sig mot de ungdomar som precis börjat köra MC och vi koncentrerar oss på att
under lekliknande former träna grunderna i att säkert hantera sin motorcykel på vårt knatteområde,
varvat med att göra utkörningar på enklare delar av det stora banområdet. Åldern på knattarna sträcker
sig upp till 8-9 års ålder och träningarna hålls primärt av föräldrarna tillsammans med någon av de mer
erfarna förarna i föreningen.
Ungdomsgruppen riktar sig mot de som kan hantera sin MC utan assistans och träningen koncentreras
på mer avancerade moment på träningsområdet. I denna grupp läggs även tävlingsmoment in i
träningen för att öka på lärandet. Åldern på ungdomsgruppen sträcker sig från 10 år och uppåt, och
tränarna består primärt av de mer erfarna förarna i klubben. Vid några tillfällen per år kommer även
klubbens elitförare in och håller träningar med denna grupp.
USM-gruppen riktar in sig mot de av ungdomarna som börjat tävla och träningarna hålls av klubbens
elitförare. Syftet är att förfina kunskaperna och säkerställa överföringen av de tävlingserfarenheter som
klubbens toppförare (som tillhör sverigeeliten) har till nästa generation.
Med
denna grupp arrangerar vi träningar även på andra platser än våra hemmabanor med syfte att man skall
få lära sig att hantera de olika underlag som vi möter på nationella tävlingar.
I tillägg till ovan upplägg av träning arrangerar vi att förare från en äldre ungdomsgrupp deltar i
träningarna med den yngre gruppen under. Syftet är dels att de äldre skaffar sig erfarenhet att lära ut
samtidigt som de växer genom att få visa upp sina egna kunskaper, dels får de yngre se hur snabbt deras
egen utveckling kan gå, när de får se och höra av någon, som var i deras egen sits bara några år tidigare.
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Föreningens finansiella situation.
Föreningens ekonomi kan synas god vid en genomgång av årsbokslutet för 2017, men ett antal
förhållanden behöver beaktas för en korrekt bild. För det första så betalar föreningens
medlemmar den absoluta huvudparten av medlemsavgifterna och de s.k. träningsavgifterna för
det kommande året under november/december det innevarande året. Det innebär att
föreningen på sina konton vid årsskiftet har huvudparten av de pengar som skall betala i stort
sett samtliga kostnader under det kommande verksamhetsåret (exklusive
tävlingsverksamheten, som skall vara minst självfinansierande). För det andra, så är det lån (180
000 kr.), som föreningens framställan avser, inte upptaget som en skuld i balansräkningen för
2017. Skälet till detta är troligen att finna långt tillbaka i tiden i det sätt som föreningens
redovisning då hanterades. Vi överförde dock förra året föreningens ekonomiska uppföljning till
ett standardiserat ekonomisystem för föreningar (Fortnox), för att fortsättningsvis säkerställa
en fullgod hantering av föreningens ekonomiska rapportering.
De viktigaste faktorerna vid en bedömning av föreningens finansiella status är dock läget som vi
befinner oss i beträffande både vår nuvarande föreningslokal och våra träningsmarker.
Föreningen har informerats om att det finns risk för att föreningen kan behöva omlokaliseras
från vår nuvarande lokal på Husie Övningsfält dvs. i Robothallen som ägs av
Fortifikationsverket. Detta skulle kunna medföra mycket stora utgifter för föreningen, såsom
hyra av en annan lokal, köp av kringutrustning och flyttkostnader. Vidare så har föreningen en
mycket osäker situation när det gäller det banområde som föreningen får utnyttja på Revinge
och de förvaringslokaler för diverse materiel som föreningen disponerar där.
Fortifikationsverket/P7 har en ensidig uppsägningsrätt av vårt avtal, med endast 6 månaders
framförhållning. Om en av eller båda dessa risker skulle bli verklighet, så skulle samtliga våra
nuvarande finansiella resurser förbrukas. En avskrivning av föreningens mycket gamla lån skulle
innebära en väsentlig förstärkning av föreningens möjligheter att hantera en oviss framtid.
Vid behov av ytterligare information för handläggning av vår framställan:





Mail FMCK Malmö styrelse: styrelsen@fmckmalmo.se
Övergripande frågor: Kårchef Rasmus Persson.
Tel. 0763-114163
Mail: rasmus.persson@fmckmalmo.se
Ungdomsverksamheten: Anders Larsson
Tel. 0705-431567
Mail: anders.larsson@fmckmalmo.se
Vår framställan: Christer Holmquist
Tel. 0721-944506
Mail: christer.holmquist@fmckmalmo.se

Malmö 2018-10-09
FMCK Malmö
Rasmus Persson
Kårchef
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