REFERAT FRÅN MCHK RIXDAG 2019
Lördag 16 november samlades 29 deltagare från MCHK för årets Rixdag, som vanligt
numera på motell Sjögestad utanför Linköping, och hälsades välkomna av ordförande
Lars Nilsson.
Efter en trevlig lunch satte vi oss till möte för diskussioner av olika punkter.
MCHK Riks
MCHK Riks redogjorde för årets aktiviteter som bland annat inkluderade MC-mässan på
Friends Arena i Stockholm i januari, Banträffen i Gröndal i maj, Strabainsträffan (Årsrallyt)
på Gotland i juni, Årsracet Sviestad i augusti samt Mälaren Runt där MCHK visade upp sig
på Motorstadion i Gröndal, Eskilstuna.

Inför 2020 planeras deltagande i MC-mässan i Göteborg i januari och en Bandag på
Gröndal den 23 maj. Årsrallyt var vid Rixdagens genomförande inte beslutat om var det
skulle hållas.
För övrigt presenterades det arbete MCHKs kansli gör samt hemsidans utveckling både
för Riks del och för vissa lokalavdelningar.
Ekonomi
Föreningens ekonomi fram till november 2019 gicks igenom. Budgeten är lagd med ett
underskott som ett led att minska tillgångarna för föreningen. Per dagens datum är
tillgångarna cirka 1,8 mnkr och det beräknas minska med ytterligare cirka 100 tkr till slutet
av året och troligen kommer budgeten -308 000 kr att överskridas.

De investeringar som gjorts över flera år har fokuserat på temat: Identitet, Gemenskap och
Synlighet. Det har varit aktivitetsstöd och profilmaterial av olika slag. Och på tidningen som
2019 kommer att överskrida sin budget. Även hemsidan har dragit över.
Detta kan inte fortsätta. Inför 2020 kommer Riks att visa försiktighet med kostnader och
lägga en balanserad budget. Tidningen bedöms vara den viktigaste exponenten för MCHK
och den måste fortsättningsvis ligga på nivån 600 tkr per år, där det huvudsakligen är de
redaktionella kostnaderna som ökat.
Dock återstår frågan om hur stor balansräkning klubben behöver. Genom diskussion framkom att en lämplig nivå är en årsomsättning på cirka 900 000 kr + avvecklingskostnader
på 5-600 tkr.
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MCHK-tidningen
Det finns ett enhälligt, starkt stöd för papperstidningen och inför 2020 kommer arbetet
fortskrida som tidigare. Dock diskuterades olika möjligheter att utveckla tidningen genom
annonsfinansiering, tätare utgivningar och komplettering med digitala utskick.

Chefredaktören uttryckte också en önskan om fler skribenter bland medlemmarna som
skriver artiklar och inlagor till MCHK-tidningen. Intresserade tar lämpligen kontakt med
kansliet eller någon i redaktionen.
Kvalitetskontroll är mycket viktigt och redaktionen jobbar hårt med det. Misstag slinker
dock alltid igenom, tyvärr.
Projekt ”Tidning för alla/Ett medlemskap”
Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med sitt förslag till Tidning för alla/Ett medlemskap.
Redan behandlingen med referensgruppen som föregick Rixdan hade visat att det inte gick
att pussla ihop alla delar på ett bra sätt. Många och långa diskussioner fördes där för- och
nackdelar framfördes. Framöver kommer MCHK-tidningen enbart distribueras till de som är
medlemmar i MCHK Riks. Alla är dock överens om att tidningen är viktig för klubben och
att det arbete som görs med den är mycket positivt och att vi får mycket lovord för den.

Därpå följde en välförtjänt kafferast och efter den fortsatte diskussionerna med fokus på
medlemsutveckling, värvning och framtida funktionsstöd från Riks sida.
Medlemsutveckling och värvning
Alla närvarande avdelningar och sektioner redovisade sin medlemsutveckling och det var
en mix mellan minskande antal, stabilt och några som ökade sitt medlemsantal.

Värvning av nya medlemmar sker främst genom att öka synligheten på de aktiviteter som
genomförs och på så sätt skapa intresse för klubben.
Det framhölls också vikten av att ha ett bra omhändertagande av de nya medlemmar som
kommer så de känner sig välkomna.
Funktionsstöd
Riks bidrar idag med funktionsstöd gällande det gemensamma medlemsregistret. Idag
deltar Riks + sex avdelningar i registret och fler visade intresse. Kostnaden för varje
deltagande avdelning kommer fortsättningsvis att föras över på var och en. Mer information
om kostnader önskades.
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Hemsidan diskuterades också igenom. Även där kan det möjligen finnas intresse för flera
avdelningar/sektioner att få support från Riks. Idag sköts hemsidorna på många olika sätt
och i olika programvaror.
Valberedningen
På slutet av dagen presenterade valberedningen sitt arbete inför de kommande åren
gällande val till MCHK Riks styrelse. Den som är intresserad att delta tar lämpligast kontakt
med valberedningen genom P-O Franssen i MCHK Östgöta.

Dagen avslutades med att ordförande gjorde en kortfattad summering av dagens ämnen
och tackade alla för goda diskussioner.

Vid tangentbordet
Sanna Bronell
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