FMK Livgardet
Granhammar
196 85 Kungsängen

Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen i FMK Livgardet framlägger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2017.
1.

Styrelse och funktionärer

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande:
V. ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:

Adjungerad

Tony Allansson
Styrelseledamot
Rune Wahlström
Marcus Bergman
Magnus Billberg
Anthe Johansson
Christer Nybom
Peter Hansson
Ann-Charlotte Gavelfält

Styrelsesuppleant: Kjell Cronvall
Rose-Marie Lindegren
Revisor:
Stig-Björn Söderström
Revisorssuppleant: Åke Öhrström
Valnämnd:
Magnus Norbäck
Lars-Oskar Lundkvist

Styrelsen har avhållit årsmöte, konstituerande möte samt åtta protokollförda styrelsemöten.
2.

Medlemmar

Årsavgiften har under året varit 150: - och för familjemedlem på samma adress 50: -. Antal
medlemmar vid årets utgång 2017 var 83 stycken.
Medlemmarna har delgivits information om våra aktiviteter via hemsidan och gmail.
3.

Ekonomi

Avseende föreningens ekonomi så har intäkterna under 2017 varit 35 150: -. Intäkterna består
av bidrag, medlemsavgifter, släpvagns- och däckshyror. Huvuddelen av kostnaderna är att
hänföra till besiktning och rep av släp, porton, möteskostnader och medlemskortstillverkning,
17 140: -. Föreningens bidrag vid årets början från Sveagardesföreningen har gått till BEutbildningen för släp. Återstående medel av bidraget reserveras för kommande BEutbildningar.
4.

Verksamhet

Föreningen har genomfört släpvagnsutbildning för BE-körkort med början i april. Ett antal
medlemmar har varit under utbildning.
Reflexkampanj har genomförts. Reflexer har delats ut för trafikfrämjandets säkerhet.
Bedrivit ”mekar” kvällar samt en trafiksäkerhetskväll på vår och höst med kontroll av
belysning, bilvård och omläggning till sommar/vinterdäck.
Samtidigt med trafiksäkerhetskvällen på hösten städade föreningen sina gemensamma
utrymmen och gjorde förbättringar.
I september arrangerade föreningen en lördagsutflykt till Mel´s garage i Enköping vilken
inställdes på grund av för få anmälningar.
Verkstadslokaler för ”mekar” kvällar finns tillgängliga efter nya förhandlingar med MekS,
Motor & Trafik och Mv/Kä.

Hemsidan www.fmklivgardet.se har förbättrats kontinuerligt och är uppskattad.
Tre nya rabattförmånsavtal för medlemmarna har förhandlats fram för köp av varor och
tjänster inom Upplands-Bro, Järfälla och Bålsta.
Föreningen har förfärdigat Informationsblad, tryckt medlemskort och sammanställt en lista
över firmarabatter på ett A4. Informationsbladet har delats ut på kompanier och andra
arbetsplatser samt lagts in på hemsidan och skickats ut via gmail.
Tvätthallen har utnyttjats flitigt.
Förvaring av medlemmars däck i container har fortsatt och verkligen varit uppskattat.
Släpvagnarna har utlånats, reparerats och förbättrats.
Utlåning av släp har förenklats och information av förfarandet vid hyra av släp har införts på
föreningens hemsida.
Verktygsskåp med handverktyg har kompletterats och finns för medlemmarnas användning.
Första-Hjälpen-väskor har utdelats till medlemmar, som har deltagit på mekarkvällar.
Medlemmarna har erhållit MHF:s tidning ”Motorföraren” till rabatterat pris som
medlemsförmån.
4.

Framtid

Målet är att värva ytterligare medlemmar till avdelningen samt till styrelsen yngre ledamöter.
Med hemsidan vill föreningen öka synligheten, ge besökare bra information som
förhoppningsvis i förlängningen ger fler medlemskap. Hemsidan ska vara användarvänlig,
man ska lätt kunna bli medlem genom att fylla i medlemskapsformuläret.
Föreningen ska fortsätta att hitta på olika aktiviteter, som kan intressera våra
föreningsmedlemmar.
Verktygsskåpens tillgänglighet ska ses över. Planerna är att specialverktyg skall inhandlas och
verktygen skall kunna vara tillgängliga för utlåning.
Styrelsen skall förbättra arbetsschemat, som underlättar för styrelsen att få saker utförda inom
en tidsbegränsad tid, vilket kommer att underlätta styrelsearbetet och komma medlemmarna
tillgodo.
Med swish vill föreningen verka för att den medlem som så önskar på ett enkelt sätt skall
kunna betala medlemsavgifter och släphyror.
Föreningen ska fortsätta att infria våra tidigare åtaganden.

Styrelsen tackar föreningens medlemmar för det stöd som vi erhållit under verksamhetsåret.

Granhammar 2018-03-14

Tony Allansson

Rune Wahlström

Marcus Bergman

Magnus Billberg

Christer Nybom

Anthe Johansson

