
 

 

FMK Livgardet                                                  

Granhammar 

196 85 Kungsängen 

Verksamhetsberättelse för 2021  
 

Styrelsen i FMK Livgardet framlägger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2021.  

 

1.  Styrelse och funktionärer 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Carl-Åke Palm       Revisor: Åke Öhrström 

V. ordförande: Styrelseledamot  Revisorssuppleant:   Margareta Giertz 

Sekreterare:  Rune Wahlström  Valnämnd:               Tommy Forsberg 

Kassör:  Marcus Bergman                                                  Magnus Nordbäck                                                                                                                

Ledamot:                     Christer Nybom                    

 Patrik Moberg 

                                    Jeanette Nilsson  

Styrelsesuppleant: Kjell Cronvall  

  Lars Lindman 

Adjungerad:   Magnus Billberg 

  

                                

                                                                                                                                                      

Styrelsen har avhållit årsmöte, konstituerande möte, 5 protokollförda styrelsemöten.

  

                               

2. Medlemmar 

 

Årsavgiften har under året varit 150: - och för familjemedlem på samma adress 50: -. Antal 

medlemmar vid årets utgång 2021 var 119 stycken. 

Medlemmarna har delgivits information om våra aktiviteter via hemsidan och gmail. 

 

3.  Ekonomi 

 

Avseende föreningens ekonomi så har intäkterna under 2021 varit 37 301 kr. Intäkterna består 

av bidrag, medlemsavgifter, släpvagns- och hjulförvaringshyror. Huvuddelen av kostnaderna 

är att hänföra till registrering av förnyad varumärkning för FMK, besiktning och rep av släp, 

porton, möteskostnader och medlemskortstill-verkning, 17 847,2 kr. Föreningens bidrag vid 

årets mitt från Svea livgardes stiftelse skall gå till inköp av hjulställning. 

 

4.  Verksamhet 

 

Reflexkampanj har genomförts, pappersfigurer med fasta och hängande reflexer inne och 

utanför området. 

Bedrivit GDS- och Tvättkvällar på vår och höst.  

Föreningen har haft hjulbytardagar för medlemmarna vår och höst och bjudit på korv och 

kaffe. 

Verkstadslokaler för GDS- kvällar finns tillgängliga efter omförhandlingar med MekS 

och Tekniska avd när inte lokalerna används vid utbildning av soldaterna. 

Styrelsen har haft 2 arbetskvällar vår och höst för städning i föreningens gemensamma 



 

 

utrymmen. 

Hemsidan www.fmklivgardet.se är uppskattad och har förbättrats kontinuerligt.  

Rabattförmånsavtal för medlemmarna har uppdaterats. 

Förvaring av medlemmars bilhjul har blivit uppskattat och utökats. 

Föreningen har nu tre containers av vilka två huvudsakligen kommer att användas till 
medlemmars hjulförvaring och en till förvaring av föreningens släphjul, tillbehör och verktyg. 
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, hantering av gmail, utskick, hitta nya medlemmar.  

Tvätthallen har som tidigare utnyttjats flitigt. 

Släpvagnarna har utlånats, reparerats och förbättrats.  

Medlemmarna har erhållit MHF:s tidning ”Motorföraren” till rabatterat pris som 

medlemsförmån. 

Föreningen har gått vidare med arkivering av alla gamla och nya handlingar.  

Två aktiviteter för medlemmarna har planerats men inställdes på grund av Corona-epidemin.     

 

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

 

Granhammar 2022-03-13 

 

 

 

Carl-Åke Palm                                 Rune Wahlström                              Marcus Bergman 

 

 

Christer Nybom                               Patrik Moberg                                  Jeanette Nilsson 

http://www.fmklivgardet.se/

