FMK Livgardet
Granhammar
196 85 Kungsängen

Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsen i FMK Livgardet framlägger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2018.
1.

Styrelse och funktionärer

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

Adjungerad:

Carl-Åke Palm
Styrelseledamot
Rune Wahlström
Marcus Bergman
Anthe Johansson
Christer Nybom
Kjell Cronvall
Rose-Marie Lindegren
Orry Finnermark
Magnus Billberg
Andreas Tydén

Revisor:
Stig-Björn Söderström
Revisorssuppleant: Åke Öhrström
Valnämnd:
Magnus Norbäck
Tommy Forsberg:

Styrelsen har avhållit årsmöte, konstituerande möte samt nio protokollförda styrelsemöten.

2.

Medlemmar

Årsavgiften har under året varit 150: - och för familjemedlem på samma adress 50: -. Antal
medlemmar vid årets utgång 2018 var 124 stycken.
Medlemmarna har delgivits information om våra aktiviteter via hemsidan och gmail.
3.

Ekonomi

Avseende föreningens ekonomi så har intäkterna under 2018 varit 47 050 kr. Intäkterna består
av bidrag, medlemsavgifter, släpvagns- och däckshyror. Huvuddelen av kostnaderna är att
hänföra till besiktning och rep av släp, porton, möteskostnader och medlemskortstillverkning,
49 365 kr. Föreningens bidrag vid årets början från Sveagardesföreningen har gått till inköp
av en begagnad container.
4.

Verksamhet

Reflexkampanj har genomförts, pappersfigurer med fasta och hängande reflexer inne och
utanför området.
Bedrivit ”GDS” kvällar samt en trafiksäkerhetskväll på vår och höst med kontroll av
belysning, bilvård och omläggning till sommar/vinterdäck.
Samtidigt med trafiksäkerhetskvällen på vår och höst städade föreningen sina gemensamma
utrymmen och gjorde förbättringar.
Verkstadslokaler för ”GDS” kvällar finns tillgängliga efter nya omförhandlingar med MekS
och Mv/Kä.

Med swish har föreningen verkat för att den medlem som så önskar på ett enkelt sätt skall
kunna betala medlemsavgifter och släphyror.
Hemsidan www.fmklivgardet.se har förbättrats kontinuerligt och är uppskattad. En åtgärd
som vi vidtog var att tydligt förmedla att det numera finns tre olika sätt att betala
släpvagnshyror. En annan var att informera medlem om att anmälan till deltagande på
”GDS” kväll skall göras minst två dagar i förväg.
Ett nytt 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.
Medlemsarbetet har varit ganska omfattande, inte minst med tanke på register som skall
uppdateras, utskick, hitta nya medlemmar. En uppringande verksamhet bedrevs till tidigare
medlemmar som inte inkommit med medlemsavgiften för året vilket resulterade i årets höga
medlemsantal.
Tvätthallen har som tidigare utnyttjats flitigt.
En ny container har inköpts. Föreningen har nu två containers som huvudsakligen kommer att
användas till att förvara medlemmars däck och föreningens släpdäck, tillbehör och verktyg.
Släpvagnarna har utlånats, reparerats och förbättrats.
Medlemmarna har erhållit MHF:s tidning ”Motorföraren” till rabatterat pris som
medlemsförmån. Ett antal av Motormännens Sverigekarta har delats ut.

4.

Framtid

Målet är att bedriva en verksamhet som attraherar medlemmarna, få gamla medlemmar att
stanna kvar i föreningen och införliva nya.
Förbättra hemsidan ytterligare med mer information om våra aktiviteter. På hemsidan skall
införas månads-kalender för släpvagnsuthyrning där medlemmar kan se hur släpen är uthyrda.
Föreningen ska komma fram med olika idéer på aktiviteter, som kan intressera våra
föreningsmedlemmar.
Vi planerar att till hösten starta en nygammal idé om mörkerkörning med reflexer.
Någonting som föreningen tänker på är att vi ofta är väldigt få utförare på alla de saker som vi
gör så det vore mycket bra om vi kunde få mer hjälp i form av ideella krafter från våra
medlemmar. Det är viktigt för att vi skall orka driva verksamheten vidare.
Föreningen har länge pratat om arkivering av alla gamla och nya handlingar vilket nu är
föreningens förhoppning att det ska påbörjas.
Målet är att få en egen förvaring för föreningens verktygsskåp. Inköpta specialverktyg skall
märkas upp för utlåning.
Föreningen vill verka med bankens hjälp för att större utrymme skall finns tillgänglig där
medlemmar lämnar uppgifter vid swishbetalning av medlemsavgifter, släp- och däckshyror.
Föreningen ska fortsätta att infria våra tidigare åtaganden.
Styrelsen tackar föreningens medlemmar för det stöd som vi erhållit under verksamhetsåret.
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