2018-03-03

1

Verksamhetsberättelse Motorcykelhistoriska klubben 2017
Styrelse och övriga funktionärer har från årsmötet 2017 fram till årsmötet 2018 varit
följande.
Styrelse
Ordförande/skattmäst
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Lars Nilsson
Hampus von Post
Lars Johansson
Lennart West
Göran Hjertstedt
Torsten Wohlin
Lennart Olsson
Lennart Larsson

Hässelby
Ekerö
Solna
Tullinge
Sundbyberg
Sundbyberg
Malmö
Upplands Väsby

(2019)
(2019)
(2019)
(2018)
(2018)
(2017)
(2018)
(2018)

Revisorer
 Bengt Larsson, Advertus, extern revisor (tillsatt under året enligt årsmötesbeslut)
 Arne Knochenhauer, medlemsrevisor, MCHK Nerike
Valberedning
 Uno Walter
 Björn Weissman
 Christer Ellburg
Klubbens medlemmar. Antal
MCHK Riks medlemmar utgörs av enskilda medlemmar i Sverige och utomlands samt ett
fåtal företag och organisationer. Antalet aktiva medlemmar totalt var 3277 den första
januari 2017 och 3399 den första januari 2018.
Hedersmedlemmar, styrelseledamöter, medarbetare i redaktionen, övriga funktionärer samt
företag och systerorgansationer är avgiftsbefriade, sammantaget 85 st.
Årsmöte 2017
Årsmöte hölls 2017-03-19 på Motell Sjögestad, Vikingstad. Antal närvarande medlemmar var
32.
På årsmötet fastställdes utan förändringar styrelsens förslag till budget och därmed
sammanlänkat verksamhetsprogram. Sammanfattningsvis kan man säga att redan tidigare
tagna inriktningsbeslut från årsmöten och rixdagar fullföljdes. Sammantaget berördes alla
väsentliga delar i klubbens verksamhet med olika förslag: ekonomi, medlemsavgift, separat

2018-03-03

2

rixdag, MCHK-tidningens utveckling, det gemensamma medlemsregistret,
medlemsrekrytering, utåtriktad verksamhet, årsrally, sociala medier, hemsida etc.
Årsavgiften sänktes från och med 2018 och tills vidare. Vidare gjordes en satsning på
utåtriktad verksamhet, särskilt i form av ett kontant aktivitetsstöd på 50 kr till varje medlem i
en lokal klubb eller en sektion. Detta kunde göras eftersom klubbens balansräkning var stark
i överkant för en ideell förening. Det var sammantaget en underskottsbudget som
beslutades. Den finansiella positionen bedömdes även efter dessa satsningar vara tillräckligt
stark för att klara ev. påfrestningar, givet att inga väsentliga förändringar sker i verksamheten.
MCHK-tidningen behölls med 4 nummer per år och ytterligare utökat och varierat innehåll,
bl.a. yngre och japanska mc. Redaktionen skulle så långt möjligt utökas med fler personer
som kan bidra med kunskap och texter. Chefredaktör för tidningen är Göran Hjertstedt.
Hemsidan samt nyhetsbrev och sociala medier skulle fortsatt aktiveras. Medlemsnytta
genom utvidgat material, t.ex. äldre utgåvor av tidningen skulle efter hand komma, dock
bakom lösenord för att betona medlemskapet. Hemsidesredaktör är Torsten Wohlin.
Arkivet innehåller förutom tryckt material även ett antal filmer. Dessa har bedömts med
avseende på innehåll och teknisk kvalitet med hjälp av Gunnar Karlsson. Styrelsen har valt ut
två för digitalisering, en om road racing och en om motocross. De har visats på ett av MCHK
Stockholms månadsmöten. Fler filmer kommer efter hand att digitaliseras. Filmerna lånas ut
för visning på lokala möten.
Kansliet
Kansliet på Dukvägen i Bromma har varit bemannat helgfria måndagar mellan 10.00 och
14.00. Rutiner har setts över och effektiviteten har förbättrats. Kansliet har delvis medverkat
i redaktionsarbetet.
Medlemsregistret har löpande uppdaterats för att antalet returer på tidningar och andra
utskick ska kunna minimeras. Fakturerings- och betalningsrutinerna har börjat slå igenom
hos medlemmarna, något som minskat antalet manuella uppföljningar. Avisering av
medlemsavgiften har beslutats ske enbart via brev eftersom den skenbart effektiva
aviseringen via epost inte fungerade väl pga inaktuella e-adresser.
Medlemmar i Riks som per den 1 juni inte betalat har raderats. Tidigare ”inaktiverades”
medlemmar men eftersom ett register inte får innehålla äldre uppgifter än ett år har
radering genomförts. Numera kommer i stort sett alla ansökningar om medlemskap via
hemsidan, något som underlättar att återskapa uppgifter för ev. återvändande medlemmar.
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Medlemsregistret har under senare delen av året tagits i bruk av Gävleborg, Mälardalen,
Östgöta och Syd. Vissa problem med datakvaliteten, i regel adressuppgifter, har medfört
förseningar i driftsättningen. Flera utbildningsdagar har genomförts.
Arbetet med gemensam hemsida har resulterat i att Gävleborg påbörjat arbetet och är
beredda att öppna upp tidigt 2018. Fler är intresserade.
Det har noterats att tidigare regelverk om personuppgifter förändrats. Information om detta
har lämnats till lokala enheter med en rekommendation om införande i aviseringar och
stadgar.
Kansliassistenten Sven Ersson som anställdes under 2016 slutar i januari 2018 för att övergå
till konsultverksamhet. Rekrytering av ersättare inleddes under december.
Ekonomiredovisningen för 2017 har skötts av ABK. Under slutet av året togs efter
inhämtande av offert beslut om att lägga över redovisningen på Ackuratekonomi. De
befinner sig på gångavstånd från kansliet. Deras rutiner ger förutsättningar för vissa ändrade
och mer effektiva betalningsrutiner.
I enlighet med årsmötets beslut har valberedningen lämnat en rekommendation till
professionell revisor, nämligen Bengt Larsson, Advertus. Styrelsen har därefter med denna
träffat avtal om revision. Även revisorn finns på gångavstånd. Ekonomiadministrationen är
därmed väl samlad.
Utåtriktad verksamhet
Hampus von Post har varit huvudansvarig för den utåtriktade verksamheten. Riks har
deltagit i och sponsrat ett antal evenemang,
 MC-mässan i Älvsjö
 Valborundan
 Motorhistoriska dagen
 Årsracet i Linköping
 Mälaren Runt
 Skåne Rundt
 Stockholmsrallyt tillika 50-årsjubileum
I samband med flera av dessa evenemang har presenterats kampanjer angående
medlemskap och profilkläder. Under mc-mässan utlottades en moped. Sammanlagt fick
klubben på detta sätt 18 nya medlemmar.
MHRFs årsstämma
Lars Nilsson och Lars Johansson var klubbens ombud vid Motorhistoriska Riksförbundets
årsstämma som avhölls på Scandic Hotell i Norrköping. Vid stämman berördes utöver de
interna och formella punkterna även arbetet kring regelverk för fordon, körning, miljözoner
m.fl. Konstaterades att MHRF uträttar ett betydelsefullt arbete för att stöda våra intressen.
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Rixdagen 2017
Rixdagen genomfördes den 18-19 november i Örebro med 36 deltagare. Övernattning för
tillresande hade ordnats på Scandic Hotell. På söndagen skedde avslutningen i MCHK Nerikes
klubbstuga med tillbakablickar och lunchmacka. Det blev mycket uppskattat. Ett antal
medlemmar hade trotsat vinter och snö och deras mc var som sig bör uppställda utanför.
Mötet var viktigt som vägledning inför verksamhetsplaneringen för 2018. Det som
betonades som framgångsfaktorer för fortsatt utveckling är identitet, samhörighet och
synlighet.
De lokala enheterna hade i förväg ombetts att presentera sin ”mest angelägna fråga”.
Glädjande nog framfördes att det kändes som att klubben fått ny energi, att det
gemensamma medlemsregistret är en tillgång som underlättar arbetet och att tidningen
blivit bra. Mindre hoppfullt var att flera var mycket bekymrade för återväxt och rekrytering.
Särskilt problematiskt är om man inte kan få ihop en styrelse. Den yttersta konsekvensen av
detta är en nedläggning av enheten.
Valberedningen var inne på samma tema och efterlyste omgående nomineringar av
kandidater till Riks styrelse från de lokala enheterna, närmast till årsmötet 2018. Två i
valberedningen avgår vid årsmötet 2018. Även där behövs alltså nya ledamöter.
För flera av styrelsemedlemmarna löper mandatperioden ut 2019. Två styrelsemedlemmar
har förklarat sig inte stå till förfogande för tiden därefter. Det är viktigt att fler än som hittills
varit fallet kommer ifrån de lokala enheterna. Modern teknik gör det möjligt att delta i
möten utan att resa.
Utfallet av 2017 års aktivitetsstöd redovisades av lokalvdelningar och sektioner. Stödet hade
använts på olika sätt. Det uttrycktes att det hade varit värdefullt för verksamheterna.
Styrelsen bedömer sammantaget att aktivitetsstödet väl tjänat sitt syfte att stimulera
aktiviteter och skapa sammanhållning.
Ytterligare ett antal inriktningsfrågor och förslag behandlades. Mötet fastslog att tidningen
ska vara den huvudsakliga kanalen. Hemsidan ska utvecklas vidare men ett stort antal
medlemmar som inte är ”digitaliserade” ska inte stängas ute. Material på hemsidan ska ha
samma kvalitet som det i tidningen. Mötet konstaterade att man kan lämna ersättning till
artikelförfattare men att vi primärt är en ideell organisation. Ersättning för kostnader i
samband med artiklar som beställts ska givetvis ersättas.
Säkerhetsfrågor rörande både personlig skyddsutrustning och genomförande av rallyn och
andra organiserade körningar behandlades också. Allmänt ökad uppmärksamhet på detta
behövs och praktiska förslag från Riks efterlystes.
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Samtal och diskussion förekom både i plenum och i grupper. Mötet genomfördes på vad som
möjligen var ett mindre styrt och formellt sätt än som varit vanligt. Det förföll vara ett
uppskattat upplägg.
Styrelsens arbete i övrigt
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, därutöver telefon- och
mejlkontakter samt arbetsmöten i samband med kanslitiden på måndagar.
Slutord
Styrelsen har efter bästa förmåga arbetat med de uppgifter som genom årsmöte, rixdag och
övriga kontakter presenterat sig. Vi kommer fortsatt att anstränga oss för att utveckla MCHK
som en attraktiv klubb och att skapa nytta för medlemmarna.
Styrelsen riktar avslutningsvis ett varmt tack för gott samarbete till alla medlemmar,
avdelningar och sektioner som förtjänstfullt, framgångsrikt och uppskattat genomfört
möten, kontakter, aktiviteter och evenemang under året.

För Motorcykelhistoriska klubbens styrelse

Lars Nilsson

Hampus von Post

Lars Johansson
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Styrelsen för Motorcykelhistoriska Klubben, MCHK (802017-0117) får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Information om verksamheten
Motorcykelhistoriska klubben är en ideell förening för att tillvarata och bevara det
kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen genom tiderna. En del är att
sprida kunskap om den kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska betydelse
motorcyklismen haft i samhället. En annan är att verka för att bevara äldre eller unika
motorcyklar, mopeder, historiska tävlingsmotorcyklar och historisk motorcykelsport. Hos
klubben finns arkiv och bibliotek med litteratur och dokument rörande äldre tvåhjuliga
fordon.
Klubben har en riksorganisation, Riks, och ett antal lokala avdelningar och specialsektioner.
Samhörigheten mellan klubbens olika delar och medlemmar är viktig att främja och likaså att
tillvarata medlemmarnas samlade intressen i samhället. Det gäller att på olika sätt skapa
medlemsnytta, bl.a. genom att ge service, information och råd, skapa goda förutsättningar
för hobbyn och ta fram förmånliga avtal. Det sker bl.a. i samverkan med Motorhistoriska
Riksförbundet, MHRF, och andra organisationer med liknande syften. Samtidigt ska tas
största möjliga miljömässiga hänsyn. En annan funktion är att underlätta anskaffning och
försäljning av reservdelar, motorcyklar och mopeder samt övrigt av intresse med anknytning
till hobbyn. De viktigaste förmånerna för medlemmarna i MCHK Riks är MCHK-tidningen och
MHRF-försäkringen.
Motorcyklar och medlemsintressen har förändrats under drygt 50 år. MCHK måste följa med
i utvecklingen. Vi ägnar oss mer och mer åt senare års fordon, nu faktiskt ända fram till 1997
(20 år rullande). Medlemskommunikationen förändras genom i takt med tiden.
Medlemsnytta i dag är gemenskapen, tidningen, försäkringen, hemsidan, medlemsregistret,
matrikeln, nyhetsbreven, träffar, rallyn, marknader etc.
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Inom MCHK driver avdelningar och sektioner i huvudsak träffar, rallyn och andra aktiviteter.
MCHK Riks svarar i huvudsak för gemensam förvaltning, utveckling samt stöd och allmän
marknadsföring men deltar också alltmer aktivt i olika events.
MCHK Riks svarar genom sin styrelse för ordinarie medlemsmöten (årsmöten). På årsmötet
beslutas bl. a. om budget och inriktning. Det är styrelsen i MCHK Riks som har ansvar för att
genomföra besluten som ju ofta berör hela MCHK. Styrelsen ska inte bara förvalta utan även
följa upp och lämna förslag till utveckling. Varje år hålls en rixdag med avdelningar och
sektioner. Där behandlas framtids-och utvecklingsfrågor.
Ömsesidighet och delaktighet är viktigt. Identitet och synlighet är viktiga faktorer.
Gemensamt och i samverkan skapas värde och nytta för hela MCHK.

Flerårsöversikt

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

2017

2016

2015

1 300
-1 428
-127
1
-127

1 687
-1 042
645
7
652

1 408
-1 355
53
-27
26

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång

Eget
Kapital
2 219 832
2 219 832

Årets
resultat
-127 191
-127 191

Utgående
belopp
2 092 641
2 092 641
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Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Årets förlust

2 219 832
-127 191
2 092 641

Disponeras så att
I ny räkning överföres

2 092 641
2 092 641

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Rörelsen inkomster

1 300 271
1 300 271

1 687 130

Rörelsens kostnader
Kostnader för varor och material
Legoarbeten, underentreprenad
Medlemsregister (MAWIK)
Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier
Resekostnader
Utåtriktad verksamhet. Reklam och PR
Övriga försäljningskostnader
Kontorsmaterial
Tele. Post Datakommunikation
Företagsförsäkringar övriga riskkostnader
Förvaltningskostnader
Externa administrativa tjänster
Övriga externa kostnader
Löner till tjänstemän
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

1 687 130

-99 644
-13 696
-370 342 -409 464
-79 597
-82 377
-100 016
-76 543
-1 648
-6 980
-86 211
-85 531
-358 214
-38 511
0
-540
-6 639
-3 763
-26 416
-41 597
-14 848
-18 875
-14 453
-7 694
-35 440
-32 864
-96 469
-88 573
-138 374
-134 972
-1 428 311 -1 041 980
-128 040
645 150

Resultat efter finansiella poster

1 134
-285
849
-127 191

7 364
-324
7 040
652 190

Resultat före skatt

-127 191

652 190

Årets resultat

-127 191

652 190
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2017-12-31

2016-12-31

10
16 368
16 768

0
16 368
16 368

2 177 435

2 226 716

Summa omsättningstillgångar

83 533
2 277 346

41 868
2 284 955

SUMMA TILLGÅNGAR

2 277 346

2 284 955

2 219 832
-127 191
2 092 641

1 567 642
652 190
2 219 832

176 294
8 411
65 123

49 001
16 122
65 123

2 277 346

2 284 955

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag (K2).

Stockholm 2018-03-

Lars Nilsson
Ordförande/Skattmästare

Hampus v Post
Vice ordförande

Torsten Wohlin
Ledamot

Lennart West
Ledamot

Göran Hjertstedt
Ledamot

Bengt Larsson
Revisor
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