
_________________________REDOVISNING AV FÖRRA ÅRETS ÅRSMÖTESBESLUT  
 

SMC Halland föreslog i en motion 2006 att Länstian skulle höjas från 10 % till 25 % av medlemsavgiften. 

Styrelsen fick i uppdrag att utreda konsekvensen av att höja bidragsdelen till distrikten.    Tio procent av 

medlemsavgiften motsvarar omkring två miljoner kronor per år, en höjning till 25 % betyder fem miljoner 

kronor. Det skulle minska SMCs centrala intäkter med cirka tre miljoner kronor per år. Det motsvarar fem 

helårsanställda eller 9000 arbetade timmar. Under verksamhetsåret har SMC haft 19 anställda och 

övertidstimmarna uppgår till 2 000. Med fem personer färre anställda betyder det att 14 anställda ska 

göra 19 personers jobb + övertidstimmar. Utifrån dagens arbets- och servicenivå ska kvarvarande personal 

göra ca 785 timmar övertid/person och år vilket motsvarar 73 timmar/månad. SMC presenterade detta 

vid ordförandemötet i mars 2007. Höjningen av medlems-avgiften vid det förra årsmötet beräknade också 

ge ökade intäkter för länen.  

 

Under året har SMCs administration minskat med flera personer och ytterligare minskningar är inte 

möjliga. Under året har SMC haft 4,5 operativa tjänstemän som redan idag arbetar mycket övertid. Därför 

behöver SMC förstärka den operativa delen av verksamheten under kommande verksamhetsår. Ska SMC 

lämna ytterligare 15 % till distrikten av den föreslagna budgeten betyder det att SMC måste dra ner på 

kostnader. Tre miljoner kronor motsvarar omkring fem anställda. Ett annat alternativ är att lägga ner delar 

av verksamheten. Det kan lösas genom till exempel färre nummer av MC-Folket och att SMC lägger ner all 

fortbildning.  

 

SMCs styrelse hoppas att vi med denna redovisning har visat SMC Halland, övriga distrikt och 
årsmötesdeltagare att en höjning av Länstian från 10 % till 25 % av medlemsavgiften är orealistisk. 
Målsättningen för SMC centralt, alla distrikt och klubbar för att öka intäkterna måste istället vara att värva 
fler medlemmar till organisationen vilket gagnar alla inom organisationen.  

 
 


