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Styrelsens förslag 2020
Utgångspunkt och inriktning
MCHK har under 2019 hållit verksamheten i gång enligt plan. Styrelsen anser att kontakter och
samverkan mellan MCHKs olika delar har fortsatt att utvecklas positivt. Vi har emellertid inte levt upp
till alla de ambitioner som uttrycktes i styrelsens förslag för ett år sedan. I synnerhet gäller det den
föreslagna omvandlingen till en sammanhållen klubb med en medlemsavgift och tidningen till alla
inkl. övriga medlemsförmåner.
MCHK Riks har inte resurser för att genomföra fler aktiviteter och ta på sig mer arbete. Det är i
praktiken styrelsen som svarar för alla insatser.
Enligt enkäten 2018 är MCHK-tidningen klubbens viktigaste tillgång och motiv för att vara medlem.
Avsevärda satsningar gjordes på redaktionen under 2019. Detta förklarar de ökade kostnaderna. Det
går inte att driva tidningen med nuvarande kvalitet utan professionells tidningsmakare.
Styrelsen och redaktionen fortsätter att utveckla tidningen som ett gemensamt verktyg för hela
klubben och för att bli en medlemstidning som följer med i tiden. Samtidigt ska den tekniska
inriktningen bevaras.
Mottot för att utveckla MCHK har från MCHK Riks varit samhörighet, synlighet och identitet mellan
klubbens alla delar. Investeringar har gjorts i marknadsföring, utåtriktad verksamhet, utveckling av
medlemsregister, hemsida, kansli och tidningen. Detta har möjliggjorts av en stark balansräkning. De
gångna årens stöd har inte givit några tydliga effekter på medlemsantal eller nya aktiviteter.
Kassan har nu successivt krympt efter flera års underskottsbudgetar och en sänkt medlemsavgift. För
2019 budgeterades ett underskott på 308 000 kr. Utfallet kommer att överskrida budgeten med ca
70 000 kr.
Styrelsen från årsmötet 2019 blev för första gången på flera år stadgeenligt komplett med 7 ordinarie
ledamöter och 2 suppleanter. Även en komplett valberedning utsågs.
Trots detta finns det flera bekymmer. Det blir allt svårare att finna funktionärer. MCHK Östgöta har
fått avveckla sin verksamhet av just detta skäl. MCHK Riks har utvecklat en alternativ lösning för att
bilda en s.k. krets, ett nätverk av medlemmar i Riks, som stöds av medlemsregistret. Kravet på
kretsen är att det finns en kontaktperson som hanterar kretsen. Det hade tidigare skissats på en idé
för centrala gemensamma stödfunktioner inom Riks för att utnyttjas lokalt. Något intresse för en
sådan lösning har inte visats. En krets är under alla förhållanden en smidigare lösning.
Medlemsutvecklingen
I enkäten 2018 framhålls som det näst viktigaste efter tidningen att MCHK får nya och yngre
medlemmar. På sikt är det en överlevnadsfråga. Det förekommer emellertid ingen samordnad
värvning inom MCHK. Insatserna för att värva medlemmar skulle kunna förbättras om man ska döma
av antalet nya medlemmar. En pott på 50 000 kr som fanns tillgänglig i budgeten för avdelningar och
sektioner under 2019 rönte inte något intresse.
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Medlemsantalet i Riks visar en tendens att minska. Det har löpande under 2019 tillkommit ca 100
nya medlemmar. Därtill har ca 50 st per år värvats direkt genom utåtriktade aktiviteter, t.ex. mässor.
Avgångarna tenderar att ligga kring 200 st per år. Antalet betalande medlemmar uppgick i januari
2020 till knappt ca 3100.
Avdelningar och sektioner värvar medlemmar för sig. Det sker i allt väsentligt i samband med
ordinarie aktiviteter. Några specifika värvningskampanjer görs inte lokalt. På sina håll har
medlemsantal ökat något men de flesta ligger kvar eller tappar. Detta framkom vid rixdagen 2019.
Visserligen lämnas det ömsesidigt information om riks och lokala verksamheter men det förekommer
i praktiken inte att en ny riksmedlem eller lokal medlem direkt ingår ett medlemskap till. Intern
värvning via medlemsregistret tillför inga nya medlemmar totalt.
Aktiviteter under 2020
Ett aktivitetsprogram kommer att genomföras på samma sätt som 2019, d.v.s. MC-mässan,
Banträffen Gröndal, Motorhistoriska dagen, Årsrallyt, Årsracet och Mälaren Runt. Under årsracet
2019 presenterades en uppställning med äldre motorcyklar i samverkan med flera märkesklubbar.
Placeringen var fördelaktig invid övergången till depån. Ca 60 motorcyklar lockades dit i utbyte mot
gratis insläpp. Många intresserade besökare kom och mycket snack blev det. Det planeras för en
uppställning i år igen. Avsikten är att få till ett återkommande inslag.
Under 2019 sponsrade Riks ett projekt inom SVT, ett program som skildrar Varg-Olles karriär. Vi får
visa den i hela MCHK vid enskilda tillställningar. Någon motsvarande eller liknande insats kommer av
ekonomiska skäl inte att göras under 2020.
När det gäller att skapa nya lokalavdelningar eller nätverk förfaller det vara bara Riks som driver
detta. Räcker resurserna till? Är det en uppgift för Riks eller för vem? I en förlängning kanske Riks
bara blir en tidningsredaktion och ett medlemsregister?
MCHK-tidningen och hemsidan
Tidningen genomför sedan ett par år en försiktig positionsförflyttning. Man kan uttrycka det som en
förflyttning från mer renodlad teknisk dokumentation till en medlems-och klubbtidning. Vi vill
förstärka den sociala och mänskliga aspekten samtidigt som vi behåller det dokumenterande och
tekniska innehållet. Redaktionen arbetar i den riktningen och får positivt gensvar.
Det fanns ett mål att få med material och avsnitt från lokalavdelningar och specialsektioner samt att
hemsida och sociala medier skulle utvecklas. Det har hittills inte lyckats så väl. MCHK Racing har
dessutom fattat beslut om att upphöra med sin sektion i tidningen. Intresset för en gemensam
hemsida är svagt. Inget utvecklingsarbete kommer att inledas där. Riks nuvarande hemsida kommer
att underhållas som den är. Annonser och notiser läggs in via kansliet.
Chefredaktören önskar som vanligt fler skribenter bland alla medlemmar, särskilt då bland
avdelningar och sektioner.
Tidningen kommer att trimma sina kostnader. Att minska pappersvikten till 115 gram minskar portot
och papperkostnaden. Detta sker särskilt på grund av årets portohöjning. Den upplevda kvaliteten på
tidningen förändras inte enligt styrelsens och redaktionens bedömning. Många andra tidningar har
samma pappersvikt.
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På rixdagen diskuterades möjligheter att utveckla och komplettera tidningen på olika sätt, t.ex.
digitalt. Det fanns dock enhälligt stöd för att under alla förhållanden behålla papperstidningen. Det är
heller inte aktuellt att ändra antalet utgåvor eller antalet sidor.
Försöket med att sända tidningen till alla medlemmar inom MCHK slog inte särskilt väl ut. Kostnaden
för denna utsändning förklarar delvis budgetöverdraget. Endast några få lokala medlemmar hörde av
sig, i och för sig då med uppskattning. Det kom inte någon samlad reaktion från de lokala styrelserna.
Däremot framkom i samband med projektet ”En avgift/En tidning” att föreslagna 200 kr för fyra
utgåvor ansågs vara för dyrt eller av ringa intresse för lokala medlemmar.
Tidningen är alltså framgångsrik men inte ett effektivt verktyg för att värva nya medlemmar, snarare
då för att behålla medlemmar.
En viktig poäng är därför att sprida tidningen så mycket som möjligt på mässor och där tidningar finns
att läsa. Att trycka en överupplaga är på marginalen ett ganska billigt sätt att ta fram reklammaterial.
Klubbens image
En envist kvardröjande bild av MCHK är att klubben är både stockholmsorenterad och högdragen.
Särskilt verkar detta gälla i den västra landsändan, något som vi konfronterades med vid
Göteborgsmässan. Vi kan inte förneka att kansliet ligger i Stockholm. Men det andra vill vi inte gå
med på. Vad kan vi göra för att byta image?
Ett medlemskap/Tidning till alla
Projektet ”En medlemsavgift/Tidning till alla” fick klartecken på årsmötet 2019. En referensgrupp
utsågs bestående av Arne Knochenhauer, Nerike och Johan Edgren, Gotland.
Bakgrunden var att klubbens struktur och dubbla medlemsavgifter hade diskuterats som ett hinder
för en rationell struktur under flera år. För nytillkommande och även tidigare medlemmar var den
svår att förstå.
Styrelsen lade fram ett förslag för referensgruppen. Det var ingen lätt uppgift. Förslaget följde
uppdragets förutsättningar att den enda medlemsavgifterna skulle betalas till den lokala
avdelningen. Konsekvenserna blev bl. a. att kostnader behövde omfördelas och att de lokala
medlemmarna skulle betala för tidningen utöver sitt lokala medlemskap.
Referensgruppen kunde efter genomgång och avstämning lokalt inte tillstyrka förslaget. Saken förhöll
sig så att det räckte med att en avdelning avstyrkte för att förslaget inte skulle kunna tas vidare.
Styrelsen i Riks beslöt följdriktigt att inte gå vidare med förslaget.
Projektet och resultatet redovisades och diskuterades på rixdan 2019. En utförlig skriftlig rapport
hade sänts ut i förväg. Den finns tillgänglig för den som önskar ta del och redovisas inte ytterligare
här.
Slutsatsen är att klubbens nuvarande struktur lever kvar under överskådlig tid med dubbla
medlemskap och att tidningen m.fl. medlemsförmåner bara gäller medlemmarna i Riks. Samtidigt
kan konstateras att konceptet ”Ett MCHK” inte tycks vara riktigt i samklang med allas uppfattningar.
Inte alla ser ”nyttan” av Riks i det lokala perspektivet. MCHK är inte ett homogent koncept. Det
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verkar mera vara ett konglomerat än en koncern. Enligt enkäten förordas bl.a. samverkan med andra
klubbar. Men i första hand måste vi utveckla samklang mellan våra egna delar.
Budget 2020 och övriga förslag
• Årets budget inriktas på att bromsa kostnader och underskott med en redan beslutad
medlemsavgift av 300 kr. Det lyckas ändå inte att nå en balanserad budget.
• Både kanslitjänster och tidningen måste behållas på nuvarande nivå för att upprätthålla
verksamhet och kvalitet på nuvarande nivå. Konsultkostnader inom redaktionen har redan
dragits ner. Det budgeterade underskottet är ca 170 000 kr. Det innebär att kassan beräknas
minska till ca 1 500 000 kr under 2020. Det är ändå en betryggande situation. På rixdagen
diskuterades hur stor kassa som behövs. Det landade i en årsomsättning plus
avvecklingskostnader. Det innebär i dagsläget storleksordningen 900 000 kr plus 500 000 kr.
• Licenskostnader för medlemsregister och hemsidor kommer att debiteras avdelningar och
sektioner. Utvecklingsarbetet med hemsidor pausas till vidare.
• Medlemsavgiften för 2021 höjs till 350 kr. Förutsättningarna för verksamheten har ändrats i
och med att vi behöver professionella krafter för tidningen. Höjningen innebär en balanserad
budget 2021 och en bibehållen nivå på kassan, givet ett oförändrat medlemsantal.
• Inget stöd kommer att ges för lokala aktiviteter och utåtriktad verksamhet.
• ”Krets” kommer att införas som alternativ till krisande lokalavdelningar och för nya lokala
nätverk.
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