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Styrelsens förslag till MCHKs årsmöte i Sjögestad 2018
Budget och verksamhet
Inriktning
Styrelsens förslag består av verksamhetprogram och budget. Dessa hänger ihop och
påverkar varandra.
Till årsmötet 2018 framläggs inga formella förslag beträffande stadgar eller förändring av
verksamheten.
Inriktningen är att fullfölja de beslut som sedan ett par år presenterats och tillstyrkts vid
årsmöten och rixdagar. Det innebär i korthet en fortsatt satsning på utåtriktad verksamhet
och kan sammanfattas i orden synlighet, identitet och samhörighet. Aktivitetsstödet
förlängs. En grundbult i klubbens utveckling är tidningen, som får ökade redaktionella
resurser i årets budget. Vidare handlar det om att införa det gemensamma medlemsregistret
hos alla som önskar och att vidareutveckla hanteringen. För detta ges ett indirekt
verksamhetsstöd.
Vi vill stärka vår utåtriktade verksamhet och låta klubben synas i flera sammanhang.
Påverkan på omvärlden sker på samma sätt. Vi ska vara attraktiva för nuvarande och
tillkommande medlemmar. Ju fler vi är, desto bättre.

Bakgrund
Vid årsmötet 2017 antogs en underskottsbudget. Det hade konstaterats att klubben hade en
omotiverat stark balansräkning. Styrelsen föreslog en sänkning av medlemsavgiften från och
med 2018 samt vidareutveckling och finansiering av det gemensamma medlemsregistret, en
angelägen satsning på utåtriktad verksamhet och ett kontant aktivitetsstöd direkt till
lokalavdelningar och sektioner. Det var en ambitiös satsning som skulle ge ett
budgetunderskott på ca 300 000 kr. Utfallet blev ett underskott på (endast!) ca 130 000 kr.
Det förklaras huvudsakligen av att tidningen haft lägre kostnader än budgeterat och att
medlemsintäkterna blivit högre. Även ett antal andra poster har blivit lägre än budget, bl.a.
resor och aktivitetsstödet. Det lämnade sammantaget ett utrymme för att köpa in
profilkläder för styrelserna enligt önskemål från 2017 års rixdag. Den kostnaden togs alltså
på 2017 eftersom den gott och väl rymdes inom budgeten.
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Budget-/verksamhetsförslag
Se separat budget dokument.














Det finns ingen automatik i aktivitets- eller verksamhetsstöd. Beslut tas varje år för
sig efter en samlad bedömning. Tidningen bedöms i varje fall f.n. vara den relativt
mest prioriterade exponenten för klubben.
Det ansamlade överskottet är fortfarande omotiverat högt och behöver tas ner.
Styrelsen föreslår för 2018 en budget som landar i ett underskott på ca 360 000 kr.
Medlemsavgifterna minskar med ca 200 000 kr relativt utfallet 2017 och ett
oförändrat medlemsantal.
Redaktionen får en ökad budget med ca 130 000 kr för redaktionellt stöd i lämplig
form.
Kansliet kommer att öka aktiviteten på hemsidan.
För medlemsregistret avsätts 80 000 kr för fortsatt utveckling. Flera enheter kommer
troligen att anslutas. Vi tar också höjd för att utveckla en gemensam banklösning som
på sikt sparar pengar.
Styrelsen föreslår även för 2018 ett aktivitetsstöd på samma premisser som för 201 7
men med ett halverat belopp, d.v.s. 25 kr per lokalt registrerad medlem.
I övrigt satsas pengar på klubbens samlade aktiviteter enligt nedan med en budget på
ca 200 000 kr.
Nätverk. Alternativa former. Startstöd. Försök Värmland, Vårgårda, Luleå. Hampus
MCHKs miljöprogram kommer att ses över med inspiration från bl.a. MCHK Sörmland
och MHRF. Miljöfrågorna blir alltmer tillspetsade även när det gäller körning. Synen
på fordonsanvändning börjar förändras och det gäller behålla en positiv image.
Förebyggande arbete. Beredskapsplan. Personlig skyddsutrustning.
Vi kommer att genomföra en medlemsenkät via tidningen i samarbete med The
Vintage Motorcycle Club, VMCC, i England.
Årets planerade evenemang
 Eskilstuna bandag 20/5 i samarbete med SMC. Hampus
 Motorhistoriska dagen 6/6. Lennart L och Hampus.
 Årsrallyt 2018 Båvenrundan 29/6. Hampus, Lennart L, Lars N.
 Årsracet Sviestad. 3–5/8. Hampus, Lennart L och Göran.
 Mälaren Runt 11/8. Lars J.

