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Verksamhetsberättelse Motorcykelhistoriska klubben 2018
Styrelse och övriga funktionärer har från årsmötet 2018 fram till årsmötet 2019 varit
följande.
Styrelse
Ordförande/skattmäst
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot (t.o.m. 8/10 2018)
Suppleant (ord från 8/10 2018)
Suppleant

Lars Nilsson
Hampus von Post
Lars Johansson
Lennart Olsson
Lennart Larsson
Torsten Wohlin
Lennart Hallme
Michael Rehnberg

Hässelby
Ekerö
Solna
Malmö
Upplands Väsby.
Sundbyberg
Spånga
Skövde

Revisorer
• Bengt Larsson, Advertus, extern revisor.
• Arne Knochenhauer, medlemsrevisor, MCHK Nerike
Valberedning
• Lennart West
• Christer Ellburg (delvis)
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 3399 den första
januari 2018 och 3251 den första januari 2019.
Hedersmedlemmar, styrelseledamöter, medarbetare i redaktionen, övriga funktionärer samt
företag och systerorgansationer är avgiftsbefriade, sammantaget 85 st.
Årsmöte 2018
Årsmöte hölls 2018-03-17 på Motell Sjögestad, Vikingstad. Antal närvarande medlemmar var
28.
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
rixdag, MCHK-tidningens utveckling, det gemensamma medlemsregistret,
medlemsrekrytering, utåtriktad verksamhet, årsrally, sociala medier, hemsida etc.
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Årsavgiften sänktes från och med 2018 och tills vidare. Under året har verksamhetsbidrag
lämnats till avdelningar och sektioner efter ansökan motsvarande 25 kr per medlem.
Styrelsen har efter sommaren genomfört en enkät bland medlemmarna. Det inkom över
1000 svar på enkäten och hösten har ägnats åt bearbetning och uppföljning. Enkätsvaren
visade på att tidningen är vårt viktigaste verktyg och att medlemmarna är oroade över
medlemsutvecklingen. Aktiviteter har genomförts för att stärka dessa områden
MCHK-tidningen bibehålls med 4 nummer per år och ytterligare utökat och varierat innehåll,
bl.a. yngre och japanska mc. Redaktionen är utökad med fler personer som kan bidra med
kunskap och texter. Redaktionschef för tidningen har varit Göran Hjertstedt och Lars
Johansson. En redaktionssekreterare har anlitats under andra halvåret 2018.
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.
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.
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 uteblivna samt 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.
Arbetet med gemensam hemsida har resulterat i att Gävleborg och Östgöta startat upp
hemsidor. Fler är intresserade.
Regelverket om personuppgifter (GDPR) har förändrats. Information om detta har lämnats
till lokala enheter med en rekommendation om införande i aviseringar och stadgar. En
uppdatering ab MCHK stadgar sker på årsmötet 2019.
Sanna Bronell är anställd som kansliassistent sedan januari 2018. I december provanställdes
Marie Schyberg för att vidareutveckla hemsida, Facebook och nyhetsbrev samt skapa större
integration mellan digitala medier.
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Ekonomiredovisningen för 2018 har skötts av Ackuratekonomi. De befinner sig på
gångavstånd från kansliet. Deras rutiner ger förutsättningar för vissa ändrade och mer
effektiva betalningsrutiner.
Utåtriktad verksamhet
Hampus von Post har varit huvudansvarig för den utåtriktade verksamheten. Riks har
deltagit i och sponsrat ett antal evenemang,
• Båvenrallyt tillika Årsrally
• Årsracet i Linköping
• Mälaren Runt
• Skåne Rundt
• Stockholmsrallyt
I samband med flera av dessa evenemang har presenterats kampanjer angående
medlemskap och profilkläder.
MHRF:s årsstämma
Lars Nilsson och Lars Johansson var klubbens ombud vid Motorhistoriska Riksförbundets
årsstämma som avhölls på Scandic Hotell i Norrköping. Konstaterades att MHRF uträttar ett
betydelsefullt arbete för att stöda våra intressen.

Rixdagen 2018
Rixdagen genomfördes lördagen den 17 november på motell Sjögestad utanför Linköping
med 27 deltagare från 10 av våra avdelningar.
Mötet var viktigt som vägledning inför verksamhetsplaneringen för 2019. Det som
betonades som framgångsfaktorer för fortsatt utveckling är identitet, samhörighet och
synlighet.
Avdelningar och sektioner hade ombetts göra en förteckning över genomförda
medlemsaktiviteter och det är en imponerande lista!
Därefter gjordes en mer detaljerad redovisning av enkätsvaren från medlemsenkäten.
Gruppdiskussionerna efteråt visade på samma sak som enkäten men att fördelningen av
ansvar och uppgifter mellan Riks och avdelningar/sektioner måste bearbetas mer. Ingen
orkar eller kan genomföra detta allena.
Valberedningen presenterade möjliga kandidater för ev. beslut vid årsmötet 2019.
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Styrelsens arbete i övrigt
Styrelsen har under året haft 11 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.
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