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PROGRAM

Preliminärt program
för Motormännens Riksförbunds ordinarie kongress på Radisson Blu den 21–22 april

Lördag 21 april
11.00

Förbundsordförande Ulf Blomgren hälsar välkommen

11.10

Inledningsanförande
Tomas Eneroth, infrastrukturminister, inleder kongressen

11.30

Kongressens öppnande

12.00

Lunch

13.00

”Trafiksäkerhet och prevention av whiplashskador”
Astrid Linder, forskningschef VTI

13.20

Motormännen i sociala medier

13.35

Kongressförhandlingar

15.00

Kaffe

15.30 ca

Utskottsförhandlingar

18.00 ca

Förhandlingarna avslutas för dagen

19.00

Samling för gemensam drink

19.45–22.00

Middag

Söndag 22 april
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08.30

Kongressförhandlingarna inleds med upprop

08.45

Proposition – Förslag till nya stadgar samt stadgemotioner

09.45

Kaffe

10.00

Ny varumärkesplattform

10.15

Motormännens mobilitetsprogram

10.20

Motionsbehandling

12.00

Lunch

13.00

Val

15.00

Kongressen avslutas

16.00

Konstituerande styrelsesammanträde
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag till föredragningslista
1.

Kongressens öppnande

2.

Val av protokollförare

3.

Val av ordförande och vice ordförande vid kongressen

4.

Val av två ledamöter att jämte ordförande och vice ordförande
justera protokollet samt tillika vara rösträknare

5.

Upprop

6.

Fråga om kongressen blivit behörigen kallad

7.

Godkännande av föredragningslista

8.

Godkännande av arbetsordning

9.

Presentation av styrelse, valberedning och personal

10.

Information om varumärkesplattform och mobilitetsprogram

11.

Föredragning av styrelsens årsberättelse, årsredovisning samt
åtgärder med anledning av tidigare års motioner

12.

Föredragning av revisorernas berättelse

13.

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

14.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

15.

Information om kommande verksamhet

16.

Utskottsförhandlingar

17.

Behandling av proposition

18.

Redovisning av utskottens arbete och förslag till beslut

19.

Behandling av motioner

20.

Fastställande av högsta medlemsavgift

21.

Fastställande av grunderna för ersättning till styrelseledamöter, revisorer, valberedningens
ledamöter samt ledamöter i av kongressen eller styrelsen tillsatta arbetsgrupper

22.

Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande

23.

Val av övriga styrelseledamöter

24.

Val av revisorer jämte ersättare

25.

Val av valberedning

26.

Övriga frågor som skriftligen anmälts till protokollföraren innan den andra
kongressdagen påbörjats och som kongressen därefter beslutat behandla

27.

Kongressens avslutande
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ARBETSORDNING

Arbetsordning för kongressen
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Mobiltelefon:

Sätts i ljudlöst läge. Posta gärna på Facebook och twittra med #motorkongress2018.

Yttranden:

Begäran om ordet ska göras med den gula lappen med ledamotsnummer.
Alla yttranden görs i mikrofon i första hand från talarstol efter anmodan.

Yrkanden:

Förslag ska, för att upptas till behandling, lämnas skriftligen till sekreteraren.

Tidsbegränsning:

Fyra minuter. Tidsbegränsning gäller inte utskottets föredragande eller valberedningens ordförande.

Replik:

Högst två repliker om högst två minuter. Förbundsstyrelsens ordförande, valberedningens ordförande och VD erhåller ordet utanför talarlistan för replik
när vederbörande så anser erforderligt.

Huvudförslag:

Utskottets förslag utgör alltid huvudförslaget.

Talarlista:

Replik, sakupplysning och ordningsfråga bryter talarlista.

Streck i debatten:

Ordföranden anger att han/hon tänker sätta streck i debatten och frågar vilka
ytterligare som vill anmäla sig till talarlistan. Streck sätts efter sista namnet på
talarlistan och därefter kan ingen ny talare anmäla sig i detta ärende. Streck i
debatten sätts ofta när inga nya argument eller fakta förs fram i diskussionen.

Övrig fråga:

Övrig fråga (som inte finns med i kongressmaterialet) måste skriftligen
anmälas till protokollföraren innan den andra kongressdagen påbörjats och
kongressen måste därefter besluta behandla frågan för att den ska kunna
diskuteras av kongressen.

Justering av protokollet:

Ska ske senast den 1 juni det år kongressen äger rum.
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Årsberättelse 2016–2017

Sveriges största konsumentorganisation
för bilister och andra trafikanter!
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VD HAR ORDET

Tillväxt för ökad lönsamhet
Motormännen har sedan kongressen 2016 haft händelserika och utmanande år. Under 2016 lades stor vikt och tid på att komma tillrätta med
implementeringen av ett nytt medlemssystem, vilket slutfördes våren
2017. Försäkringsförmedlingen tecknade ett nytt avtal med vår försäkringsgivare Gjensidige. Avtalet är på fem år och löper till och med
december 2021.
I oktober 2016 justerade styrelsen Motormännens övergripande strategi för perioden 2017–2018. Målet för antal medlemmar justerades till
150 000 medlemmar och kunder vid utgången av 2022. Begreppet kunder
har adderats, vilket visar på vikten av att öka de kommersiella tjänsterna
för att säkerställa en ekonomi i balans.
Efter några år med vikande medlemssiffror har antalet medlemmar stabiliserats runt 97 000. Av de kunder som under förra året köpte IKK,
internationellt körkort, var 18 000 icke-medlemmar. Vår webbshop hade
under året 8 000 kunder, varav 3 000 inte var medlemmar. Sammanlagt
betyder detta att vi vid utgången av 2017, hade 118 000 medlemmar
och kunder. Detta visar på en stor potential för att kunna öka intäkterna
genom ett fördjupat och breddat erbjudande.

”Motormännen kommer,
med ett nödvändigt
förändringsarbete
innebärande
kompetensförflyttning
och nya arbetssätt,
framförallt inom den
kommersiella delen,
att förbereda sig för de
utmaningar som ligger
framför oss. ”

Vi har under flera år drivit en kampanj för ett förbud mot rattsurf, som
till vår glädje gick igenom den 1 februari i år. Det är en stor seger för
trafiksäkerheten och samtidigt en seger som Motormännen kan ta åt sig
en stor del av äran för att ha fått igenom.
Framtiden
Motormännen kommer, med ett nödvändigt förändringsarbete innebärande kompetensförflyttning och nya arbetssätt, framförallt inom
den kommersiella delen, att förbereda sig för de utmaningar som ligger
framför oss. Kommersiellt har Motormännen legat efter och därför kommer vi att, i högre grad än tidigare, satsa på ökad försäljning och högre
intäkter från partners, vår försäkringsförmedling och e-handeln. Under
2018 och 2019 kommer vi att utveckla våra partnersamarbeten genom
att förstärka utbudet av produkter och tjänster. En annan viktig del i
kommersialiseringen är att dra nytta av samarbetet med FIA (Fédération
Internationale de l’Automobile) och att knyta närmare kontakter med
våra systerorganisationer i Norden.
Värvning av nya medlemmar är fortsättningsvis en huvudfråga. Vi inleder
nu under våren digital värvning och tillsammans med familjemedlemskapet räknar vi med att öka medlemsantalet i de grupper där vi har få medlemmar idag.

Motormännens vägombud tillryggalägger varje sommar många mil
på de svenska vägarna. Här syns
Stig-Björn Sundell, vägombud i
Jämtland/Härjedalen, bli intervjuad av lokalradion om kvaliteten på vägarna i regionen.

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

9

VD HAR ORDET

”Vi har vunnit stora segrar och kommer att fortsätta stå upp för
våra medlemmars intressen och behov. ”

När det gäller opinionsarbetet, har vi flera frågor vi kommer att driva
både i årets valrörelse och framöver. Trafiksäkerhet, hållbar och tillgänglig mobilitet är våra viktigaste områden. Vi har vunnit stora segrar och
kommer att fortsätta stå upp för våra medlemmars intressen och behov.
Det pågående arbetet med vårt varumärke kommer att slutföras under
året. Många inom Motormännens organisation kommer att bli involverade i detta.
Kongressen kommer nu att staka ut vägen för de närmaste åren. Efter
kongressen tar den nya styrelsen och ledningen fram en strategi för de
kommande tre åren 2019–2021. Jag ser fram emot att få delta i allt det
arbete vi kommer att utföra tillsammans.

CHRISTER B ANDERSSON
STF VD
MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUND
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EN STARK RÖST

En stark röst
med stort inflytande
Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister.
Motormännen bedriver ett aktivt opinionsbildande arbete för en hållbar,
säker och tillgänglig mobilitet. Med cirka 100 000 medlemmar är vi den
naturliga rösten för de många människor i Sverige som utifrån sina behov
och förutsättningar behöver förflytta sig på väg, för sina dagliga resor till
arbete eller utbildning, för sin rekreation och sitt nöje.
För att värna både bilisters och andra trafikanters intressen är trafiksäkerhet en av Motormännens viktigaste frågor. Vi kämpar för att uppmärksamma var och när trafiksäkerhetshöjande åtgärder måste vidtas samtidigt
som vi propagerar för ett säkert körsätt. Kampanjer för att motverka
viltolyckor, krav på vägunderhåll, undersökningar om hur många som
stannar för rödljus eller hur många bilister som håller hastigheten utanför
skolor, är bara några exempel på vårt arbete.
Miljöfrågan står alltid i centrum för Motormännens arbete. Vi stödjer
riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För att
nå dit krävs en långsiktig och övergripande plan för alla vägtrafikslag.
Motormännen uppmanar regering och biltillverkare till samarbete för
snabbare utveckling av miljöteknik i nya bilar genom ekonomiska styrmedel som premierar miljömässigt goda val.

Motormännen gör skillnad. Daniel
Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad (MP), och Motormännens vd Fredrik Daveby samtalar
kring trafikplanering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
staden.

Samtidigt arbetar vi för ansvarsfull mobilitet genom information och rådgivning till medlemmar och kunder om miljösmarta fordon, bästa miljöval samt kostnader och klimatpåverkan förknippade med användning och
köp av bil.

Kort om Motormännen under kongressperioden
• 37 anställda varav 14 på M Försäkringar i Hammarstrand
• 28 lokala klubbar och avdelningar från Luleå till Malmö
• 2 motorcampingklubbar för de medlemmar med camping som särskilt intresse
• 3 400 artiklar med Motormännen i medierna
• Sveriges största motortidning med ca 104 000 i upplaga
• Cirka 3 miljoner sessioner på motormannen.se
• Över 80 000 telefonsamtal och mer än 30 000 epostmeddelanden besvaras av M Service

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018
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INTERNATIONELLT

En del av världen
Samarbetet inom FIA, Fédération Internationale de l’Automobile, ger
Motormännens medlemmar inflytande i organisationer som FN och EU,
inte minst i form av FIAs lobbyingkontor i Bryssel.
FIA samlar 245 motorklubbar i 143 länder över hela världen. Bara i
Europa har nätverket sammanlagt över 40 miljoner medlemmar engagerade i trafiksäkerhet och mobilitetsfrågor.
En viktig del i samarbetet är kunskaps-och erfarenhetsutbyte mellan
klubbarna och det rabatt- och tjänstesamarbete inom Show Your Card
som kommer Motormännens medlemmar till nytta.

Motormännens klassiska bilresehandbok
Upptäck Europa med bil kom i en ny
upplaga för 2016–2017.

Motormännens internationella arbete
• Motormännen har säte och stämma vid FIA generalförsamling
• Motormännen har säte och stämma i FIAs avdelning Europa
• Motormännens huvudkontor har regelbundet utbyte med FIAs europakontor i Bryssel

ssel

• Motormännens huvudkontor har regelbundet utbyte med FIAs huvudkontor i Paris
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NYA MEDLEMMAR

Att värva nya medlemmar
och att behålla dem
Medlemmarnas stöd och engagemang är kärnan i vårt arbete. Många
medlemmar ger oss en tyngd i samhällsdebatten och ekonomiska förutsättningar för en bred verksamhet. Lika viktigt som det är att rekrytera
nya medlemmar, lika viktigt är det att behålla dem vi har värvat in.
Telemarketing har varit den huvudsakliga rekryteringskanalen under det
senaste decenniet. Under 2016–2017 rekryterades nästan 70% av våra
nya medlemmar via telefon. Fördelen med telefon är att det är en kanal
som inbjuder till dialog där den potentiella medlemmen ges utrymme att
ställa frågor om Motormännen och medlemskapet. Å andra sidan är det
en väldigt kostsam kanal med hög andel illojala medlemmar i jämförelse
med kanaler där medlemmen själv har gjort ett aktivt val att teckna medlemskap. Vidare är det en kanal där vi har svårt att nå fram till de yngre
målgrupperna, familjer med små och stora barn, som inte anser sig ha tid
att prata i telefon. Med anledning av detta kommer TM-kanalen successivt att viktas ned. 2018 görs en stor satsning på digital värvning (sök- och
webbannonsering och annonser i sociala medier, ökad konvertering på
vår hemsida och i webbshopen) samt värvning via befintliga och nya samarbetspartners.

E N T I D N I N G F R Å N M O T O R M Ä N N E N S R I K S F Ö R B U N D SVERIGES STÖRSTA BILTIDNING
MOTOR NR 06 SEPTEMBER 2017

DOKUMENT:

NY PROGNOS:
CHOCKÖKNING
AV OLYCKOR

DYRARE BLIR
DIN BIL

XIMINVELIBUS DIT
QUASSUN DUNDIT

R NR
05 JUNI
2017

NYA
RUBRIK
FORDONSRUBRIK
SKATTEN
DOKUMENT:

L Ä S M E R P Å W W W. M O T O R M A N N E N . S E P R I S : 5 0 K R

MOTO

DOKUMENT: VILTVARNING DRÖMRESAN: FRANKRIKE TEST: TRE SUVAR

E N T I D N I N G F R Å N M O T O R M Ä N N E N S R I K S F Ö R B U N D SVERIGES STÖRSTA BILTIDNING

RUBRIK
– SÅ MYCKET

SUV-TEST
EN TI
DNI

FRÅN
SÅ BRA ÄR DEN GFÖR
MOTO
RMÄN
NENS
FAMILJENS BEHOV
RIKSF
ÖRB

FRANKRIKE

UND

SVE RIG

BAD, VIN OCH KULTUR
VID ATLANTKUSTEN

ES STÖ

RSTA
BILT

ROSTSTOPP

IDN ING

LÄS M
ER PÅ
W W W.

DO KU

ALLT
KÖR FLER
I TRAFULLA
FIKE
PO LIS
EN
N
KO NT GÖ R FÄR
ME NT:

RO LLE

R

riddars
e

RE

10RÄTT
APPAR
MOTORMÄNNENS EXPERT: SÅ VÄLJER DU
DRIVMEDEL FÖR FRAMTIDEN
MED TIPS INFÖR
SOMMAREN

RABATT PÅ HYRBIL

RABATT PÅ FÄRJA

RABATT PÅ BOENDE

06.17

RABATT PÅ BILPOOL
TRIO FÖR
FAMILJEN

RABATT PÅ BILSERVICE

NR 06 SEPTEMBER 2017

DOKUM

KOMBIBILAR
I STORT TEST

VÄ GO

8/21/2017 4:11:59 PM

ENT: FYLLE
RI-FIA

STOPP
SKOT

SÅ MÅNGA
STANNAR INTE

MB UD

EN RU
LLA

R UT
– FÖ R

TR AF

IKS ÄK

DRÖMR
ESAN:
POLEN
S RIVIER
A TEST:

KRO
GT
SV

IPS

TRE SMÅBI

ERIGE
S 34
VÄGR
ESTAU BÄSTA
RANG
ER

LAR

MILJÖ

SMA

ENKLA
EN GR TIPSEN:
BLI
ÖNAR
E

RT

BILIST
VÄGK
AOS
HÄR
BLIR
DE
I

DUBBEL-BLUFFEN
FUSKADE MED UTSLÄPPEN
– NU BLIR BILARNA SLÖARE

SOMM

RABATT PÅ FÄRJA

RABATT PÅ BOENDE

T
ARTRA STOPP
FIKEN

BILARNA DRAR 42 PROCENT
MER I DAG ÄN VAD DE SKA

RABATT
PÅ

RABATT PÅ HYRBIL

RABATT PÅ KARTBÖCKER

RABATT PÅ SOMMARDÄCK

HOTE LL

04.17

RABATT
PÅ

NR 04 MAJ 2017

docum

ent330

8339658869

323613.indd

document4406805227009401341.indd 1

RM

Dieselhotet Vägarna
document4747276882225831529.indd 1

RABATT PÅ HOTELL

MOTO

TIPS: SÅ FÖRLÄNGER
DU LIVET PÅ DIN BIL

RABATT PÅ HOTELL

DOKUMENT: BRÄNSLEBLUFFEN DRÖMRESAN: SCHWEIZISKA ALPERNA TEST: TRE FAMILJEKOMBI

2016 genomförde vi en stor medlemsundersökning och 2017 gjordes en
profilanalys av våra medlemmar, vilket givit oss många insikter om våra
befintliga och potentiella medlemmar. Informationen har vi stor användning av i vårt framtida värvnings-och lojalitetsarbete och genom att kontinuerligt genomföra undersökningar/analyser upprätthåller vi arbetet
med att vässa våra budskap och optimera rekryteringskanaler.
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Om vi ska nå de högt uppsatta tillväxttalen för 2018 räcker det inte med
att bara lägga in en extra växel på värvningen. Vi behöver även se till att
stoppa tappet av medlemmar. Förnyelsegraden är låg hos framförallt våra
nya medlemmar och problemen med medlemssystemet under 2016 och
2017 har bidragit till att andelen avhopp i den här gruppen inte minskat.
Kommunikationen med nya medlemmar, vars syfte är att bygga lojalitet,
har uteblivit. Detta har lett till en svag kännedom om medlemskapets
innehåll och nyttjandegraden har därför varit låg, vilket har fått en negativ effekt på förnyelsegraden. 2018 kommer vi, via ett nytt marketing
automationverktyg, att uppmärksamma och bekräfta våra medlemmar
igen, aktivera och engagera dem samt utbilda dem om medlemskapets
fördelar.

Motormännens vägombud bedriver
under sommarmånaderna uppsökande
påverkansarbete ute i landet och
rekryterar nya medlemmar samtidigt
som de bland annat informerar om
viltfaran.
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En viktig medlemsförmån är
tidningen Motor.
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M Väghjälp på köpet!

till varför du
edlem i Motormännen

Allt vi gör som organisation utgår från våra medlemmar. Tillsammans
hjälps vi åt att påverka i en riktning som gör skillnad för oss bilister och
ju fler vi är, desto mer kan vi göra.
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ng från våra experter inom juridik, teknik, försäkring-

webbshop som innehåller mer än bara biltillbehör,
edia, fritid, hem & hushåll och kropp & hälsa.

ng som gör skillnad.

2017 09

rsta tidning för dig som gillar bilar och resor,

e hittar du ännu fler erbjudanden!

Medlemskapet
som snabbt kan räknas hem

Vi bjuder på M Väghjälp
om du blir medlem i Motormännen!
Då slipper du betala nästa gång
du blir stående vid vägkanten!

Sveriges största konsumentorganisation

En mycket uppskattad tjänst som
Motormännen tillhandahåller för
sina medlemmar är M Väghjälp.
Att bilen stannar och blir stående
längs vägrenen är inget som
vi bilister uppskattar. Men när
det händer, är det tryggt att
ha en expert som rycker ut och
hjälper till. Oavsett var man
befinner sig finns hjälpen bara ett
telefonsamtal bort, dygnet runt –
365 dagar om året.

Vårt arbete handlar om att underlätta vardagen för alla bilister och
påverka politiker och beslutsfattare så att vi ska kunna känna oss säkra i
trafiken. Det gör vi bland annat genom att ta ställning i aktuella frågor
både centralt och lokalt.
Men medlemskapet handlar inte längre bara om att visa sitt stöd och
engagemang för våra intressefrågor. Medlemmarna vill ha någonting
tillbaka, det ska löna sig att vara medlem. Och det gör det. Vi vet vad det
innebär att vara bilist och vi ser till att medlemmarnas bilanvändande
blir enklare, mer ekonomiskt och tryggare. Genom att utnyttja det breda
utbudet av medlemsrabatter, smarta tjänster och den kostnadsfria rådgivningen räknar den enskilde medlemmen snabbt hem sitt medlemskap.

Mervärde för den enskilde medlemmen
• Exklusiva erbjudanden och rabatter på resor, semesterboenden, sevärdheter, betalkort, försäkringar,
väghjälp, biltillbehör, drivmedel och mycket mer.
• Ovärderlig rådgivning från våra experter inom juridik, teknik, försäkringar och bilresor.
• Medlemspriser i vår webbshop som innehåller mer än bara biltillbehör, till exempel produktkategorierna
multimedia, fritid, hem & hushåll och säkerhet.
• Vass opinionsbildning som gör skillnad.
• Motor, Sveriges största tidning för dig som gillar bilar och resor, 8 gånger/år.
...och mycket mer från 37 kronor i månaden per person eller 49 kronor för hela familjen!
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Motormännen
påverkar politiken
År 2017 avslutades med en stor seger för Motormännens enträgna påverkansarbete när det gäller förbud mot rattsurf. Motormännens började
jobba med frågan redan 2009 och först nu tog politikerna äntligen beslut
om ett förbud. Nu vidtar ett massivt informationsarbete, där Motormännen kommer att bidra med sin del, för att ändra beteendet hos alla de
trafikanter som har vant sig vid att syssla med mobilen under körning.
Att påverka politiska beslut är en viktig del i Motormännens opinionsarbete. Vi gör detta på olika sätt. Ett sätt är i de politiska samtal vi deltar
i, där vi träffar politiker och beslutsfattare på olika nivåer och har tillfälle
att föra fram våra synpunkter och krav i olika frågor. Ett annat sätt är en
intensiv närvaro i media och i sociala medier. Vi skriver debattartiklar och
pressmeddelanden, ställer upp med vår expertis i intervjuer och debatter
och servar journalister med underlag och fakta. Med hjälp av våra vägombud genomför vi flera undersökningar vars resultat vi delar med oss av till
media. Dessa rapporter bryter vi ner på regionalt plan vilket ger oss möjlighet att tillhandahålla intressanta faktaunderlag för regional press.
2016 var ett tungt politiskt år för mobilitets- och hållbarhetsfrågor.
Under våren lämnade bonus-malus-utredningen sitt förslag. Tätt inpå
följde slutbetänkandet från Miljömålsberedningen och under senhösten
lämnade regeringen en infrastrukturproposition till riksdagen. Det har
med andra ord varit flera tillfällen för Motormännen att klargöra sin
ståndpunkt och försöka påverka politiken i rätt riktning. I detta arbete
har mobilitetsprogrammet varit till stor hjälp. Vi har med trovärdighet
kunnat bejaka målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och en

För andra året i rad vann i september
2017 Motormännen Evimetrix
Swedish Brand Award i kategorin
intresseorganisationer. 6 500
konsumenter får uttala sig om
totalt cirka 500 varumärken.
Priset går till den som har den
starkaste kombinationen av Nöjd
kund-index och kännedom. Det är
alltså allmänheten som har sagt
att det starkaste varumärket bland
intresseorganisationerna 2016
och 2017 är Motormännen! Här
tar Heléne Lilja, Motormännens
kommunikationschef, emot
utmärkelsen.

Motormännen deltar varje år vid
trafiksäkerhetsdagarna i Tylösand.
Vi ställer ut en av vägombudsbilarna
och rapporterar om vår verksamhet,
i synnerhet vad gäller trafiksäkerhet.
På Tylösandsseminariet 2017
presenterade infrastrukturminister
Tomas Eneroth, regeringens
satsning på 78 miljoner kronor
under tre år på automatiska
nykterhetskontroller, alkobommar,
både fasta och mobila enheter.
Ett besked som togs väl emot av
seminariedeltagarna.
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helt fossilfri 2050 samtidigt som vi har kunnat försvara bilens betydelse
som ett av de viktigaste transportslagen även i framtiden. Våra krav har
i stor utsträckning handlat om att vi anser att staten bör ge ekonomiska
stimulanser till dem som vill byta ut sin gamla bil mot ett mer miljövänligt alternativ.
I slutet av året meddelade infrastrukturministern att regeringen inte tänker glesa ut intervallerna för kontrollbesiktning av personbilar och lätta
fordon, bland annat med motiveringen att det skulle vara skadligt för
miljön samt hota trafiksäkerheten. Transportstyrelsen hade under 2015
föreslagit att Sverige skulle sänka sig till minimikraven i EU och att bilar
därmed skulle besiktigas mer sällan än idag, men förslaget mötte stark
kritik från Motormännen.

Varje dag omkommer 3 500
personer på världens vägar. 245
organisationer gick sommaren
2017 samman i en global kampanj
för trafiksäkerhet som drevs av
FIA (Fédération Internationale de
l’Automobile). Motormännens
riksförbund var en av de svenska
organisationer som deltog
och budskapen gick att läsa på
hundratalet digitala stortavlor i
Sverige.
FIA har utarbetat ett manifest
för global trafiksäkerhet som
uppmanar världens regeringar
att prioritera trafiksäkerhet och
att skapa bättre lagstiftning mot
farligt beteende i trafiken.
– Det finns några enkla åtgärder
man som förare kan vidta: att
hålla uppmärksamheten på vägen,
ta pauser, kolla däcken innan
resan och att aldrig någonsin
sms:a eller rattsurfa när man kör.
Det är några av de saker som FIA
tog upp i sin kampanj, säger Carl
Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig
på Motormännen.
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Motormännens nyhet om att hälften av alla viltolyckor inträffar på mindre än fyra procent av det statliga vägnätet fick stort mediegenomslag på
hösten 2016. Motormännen ifrågasatte varför Trafikverket inte sätter upp
fler viltstängsel där riskerna är som störst. Under 2017 följde vi upp problemet med viltolyckor i trafiken genom att redovisa hur många som blir
allvarligt skadade eller dör i viltolyckor per län. Samtidigt ställer vi krav
på ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan rädda både människor och vilt.
Under 2017 väckte vår nyhet om polisens minskade nykterhetskontroller
stor uppmärksamhet. Polisen har mer än halverat antalet nykterhetskontroller i trafiken, samtidigt som andelen bilförare som kör påverkade av
alkohol och droger ökar. Ungefär en tredjedel av alla som omkommer
i vägtrafiken gör det i en olycka som är alkohol- eller drogrelaterad.
Motormännens krav på fler trafikpoliser för bättre trafiksäkerhet kvarstår.
Motormännens vägombuds årliga vägkvalitetsundersökning 2016 visade
att standarden på det svenska vägnätet är hög. Samtidigt synliggörs en
betydande skillnad i vägkvalitet mellan norr och söder med påtagligt
sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen.
Av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger 19 norr om Dalälven. Riksväg 9 i Skåne, Sveriges sydligaste riksväg, sticker fortfarande ut med bitvis
dåliga avsnitt. Väg 97 genom Norrbotten är den riksväg som har störst
brister. E45 genom Norrbotten, är tveklöst det Europavägavsnitt som
håller lägst standard i undersökningen.
Vägombuden utförde också flera andra undersökningar under vägombudsperioderna 2016 och 2017. Undersökningen om hur många bilister
som stannar vid stoppskylt visade att en av fyra bilförare struntar i stoppskyltarna. Undersökningen följdes upp under 2017 när vägombuden
kontrollerade hur många som stannar för rött ljus. Totalt sett struntar 9
procent i att stanna vid rött ljus. Sämst efterlevnad finns bland fotgängare
där hela 26 procent – mer än var fjärde – går mot rött ljus. Även cyklister
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och mopedister har liten respekt för trafikljusen – 19 respektive 12 procent stannar inte vid rött. Bäst regelefterlevnad finns bland lastbils-, bussoch personbilsförare. Undersökningen fick stort medial uppmärksamhet,
inte minst eftersom vi redovisade resultaten för de tolv orter som fanns
med i undersökningen. Motormännen kommer att följa upp undersökningen vartannat år.
I det bonus-malus-förslag som presenterades i början av 2017 inkluderas
även befintliga bilar, vilket innebar att många bilar som köpts som ”miljöbilar” med låg fordonsskatt nu skulle drabbas av malus. För vissa fordon
skulle skatten öka avsevärt. Regeringen ändrade sig slutligen på den
punkten efter hård kritik från Motormännen. Det var en stor seger för
vårt påverkansarbete. Bonus-malus gäller nu bara nyinköpta fordon efter
1 juli 2018. Samtidigt höjdes bonusen, från 7 500–45 000 kr till 10 000–
60 000 kronor medan malus, den höjda skatten för de tre första åren för
bilar med större utsläpp, blev något högre.
Frågan om regeringens undfallenhet och Transportstyrelsens uteblivna
agerande mot biltillverkarna som satt fordon på marknaden vars utsläpp
är mycket högre än vad som uppges, drev Motormännen hårt både via
media och via direkt politisk påverkan. Att låta konsumenterna betala för
biltillverkarnas fusk med miljözoner är oacceptabelt, menar Motormännen. Vi kommer att fortsätter driva frågan i valrörelsen.
Media
Vår exponering i tryckt media, nyhetsmedier på webben, radio och teve
landade på 4 046 träffar under 2016. Det är ett högt resultat även i jämförelse med större organisationer med betydligt mer resurser. Vår exponering i sociala medier var också god: 1 540 träffar i bloggar, forum, på
Facebook och Twitter.
Under 2017 hade vi 4 140 artiklar i tryckt media, nyhetsmedier på webben, radio och tv. I sociala medier hade vi 1 842 träffar på Facebook,
Twitter, forum och bloggar.

Opinionsverksamheten
i siffror 2016
Antal egeninitierade
medieaktiviteter: 38
Tryckt media: 1 977
Radio/TV: 149
Webb: 1 982
M i media totalt: 4 108
Varav:
Stockholmstidningar:
108
Göteborgstidningar: 67
Malmötidningar: 78
M i storstadspress totalt:
253

Opinionsverksamheten
i siffror 2017
Antal egeninitierade
medieaktiviteter: 47
Tryckt media: 1 518
Radio: 74/TV: 49
Webb: 2 051
M i media totalt: 3 618
Varav:
Stockholmstidningar:
122
Göteborgstidningar: 82
Malmötidningar: 82
M i storstadspress totalt:
286
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Årets hjulklapp
Årets hjulklapp 2016 tilldelades Christina Lampe-Önnerud. Hon fick utmärkelsen för att ha
utvecklat ett nytt effektivt litium-jonbatteri speciellt för bilar, bussar, grävmaskiner och deras
speciella behov. Motormännens förhoppning är att fler ska våga ta steget över och välja en
elbil för minskad miljöpåverkan. Christina Lampe-Önneruds forskningsresultat som kommer
att tas in i fordon på några års sikt är viktigt för
bilismen både i Sverige och i resten av världen.
Diplom och blommor delades ut på konferensen
HUB2016 i Västerås.
Juryns motivering:
”Genom en outsinlig vetgirighet och flerårig
framgångsrik forskning har hon en lösning i sin
hand som kan förlänga elbilens körsträcka med
upp till 70 procent. Hennes gärningar inom batteri- och energiforskningen kommer att bidra till
att fler vågar byta ut fossilbilen mot en ny batteribil, då räckviddsångesten kommer att försvinna.
Med batterier speciellt framtagna för bilar, bussar, grävmaskiner och deras speciella behov,
bidrar hennes upptäckter avsevärt till att vi kan lägga fossilbränsleberoendet bakom oss.”

Årets hjulklapp 2017 gick till Brandkåren
Attunda och TopRight Nordic AB för deras
gemensamma arbete med ökad synlighet på
vägarna för räddnings-och bärgningspersonal.
Ida Texéll är förbundsdirektör och räddningschef
på Brandkåren Attunda som har deltagit i det
lyckade projektet. Även hon är glad och stolt över
utmärkelsen.
– Vi vet att projektet ökar säkerheten för vår och
Sveriges insatspersonal men även arbetsmiljön.
Vår strävan har varit att skapa en säkrare arbetsmiljö för kollegor och samarbetspartners som
varje dag arbetar i trafiken och på vägarna. För oss
är de hjältar som varje dag gör sitt bästa för att vi
andra ska kunna färdas säkert och tryggt i trafiken.
Juryns motivering:
För deras gemensamma arbete att utforma en säkrare arbetsmiljö i trafiken tilldelas ljusteknikbolaget TopRight Nordic och Brandkåren Attunda
Motormännens utmärkelse Årets hjulklapp 2017.
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Att vara lokal och regional
Motormännen finns över hela landet, huvudkontoret är placerat i Stockholm och från norr till söder verkar våra klubbar lokalt. Helt ideellt och
drivna av ett stort engagemang för bil- och trafikfrågor arbetar hundratals funktionärer med att bilda opinion, genomföra nationella kampanjer
och att göra Motormännen synliga i hela Sverige. En klubb, Campingklubb Öst, har under 2017 lagt ned sin verksamhet.
Klubbarna har under 2016 deltagit i rikskampanjer och undersökningar,
däribland Reflexkampanj, Think Bike, Hastighet vid skola och Rattsurf.
Under 2017 genomfördes bland annat en viltkampanj, en kontroll av rödljuskörning och en vägmärkesundersökning.

Den regionala
organisationen 2016 & 2017
Motormännens
lokalklubbar/avdelningar: 28
Motormännens
motorcampingklubbar: 2

Lokalt har klubbarna medverkat på mässor, till exempel Nolia och Elmia.
Säkerhetskörning har anordnats på Trosta park. Klubbarna har genomfört lokala reflexkampanjer och medverkat vid allt från VM i gokart till
Vätternrundan.
Under sommarsäsongerna 2016 och 2017 har 12 vägombudsbilar från
Opel rullat runt i hela landet. En av uppgifterna för vägombuden har
varit att inspektera över 270 rastplatser. Det har resulterat i att man har
kunnat utse länets bästa rastplats. Vägombuden har också mätt vägkvalitén på landets större vägar med hjälp av ett verktyg som heter Roadroid.
Tillsammans har vägombudsbilarna rullat närmare 15 000 mil per säsong.
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Att vara personlig rådgivare

Medlemsservice
i siffror 2016

Varje medlem i Motormännen kan med rätta hävda att han eller hon har
sin egen personliga rådgivare. Varje vardag, året om samtalar, mejlar och
skriver våra rådgivare inom resor, teknik och juridik till våra medlemmar.
Ibland är det korta och enkla ärenden som kan klaras av omgående, andra
gånger krävs det ett visst utredningsarbete. Våra experter bidrar även med
sin kunskap i nyhetsbreven som går ut till medlemmarna. De har egna
spalter i tidningen Motor och svarar på frågor som dyker upp på Motormännens Facebook-sida.
Motormännens experter har skaffat sig ett gott renommé som specialister
inom sina sakområden. Många journalister vänder sig till våra experter
inom resor, juridik och teknik för att få kunskaper och kommentarer
inom dessa specialområden. Såväl jurister som tekniker är representerade
i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tack vare sina djupa specialistkunskaper.
Medarbetarna på M Service hanterar de allmänna medlemskontakterna
över telefon, mail och vanliga brev. De ansvarar även för butiken som
finns i anslutning till huvudkontoret. Till butiken kommer medlemmar
och andra för att handla bland annat tillbehör, våra bästsäljande kartböcker och ansöka om internationella körkort.

Antal samtal till
M Service: 44 500
Antal e-post: 12 600
Antal samtal till
Motormännens specialister:
Reserådgivning: 2 000
Teknisk rådgivning: 3 600

Medlemsservice
i siffror 2017
Antal samtal till
M Service: 41 000
Antal e-post: 17 500
Antal samtal till
Motormännens specialister:
Reserådgivning: 1 900
Teknisk rådgivning: 3 900
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VÅR WEBBPLATS

motormannen.se
2016: 1 609 819 sessioner*
Webbplatsen har över 3,57
miljoner sidvisningar.
2017: 1 496 877 sessioner*
Webbplatsen har 3,5 miljoner sidvisningar. Detta trots
att vi har minskat antalet
sidor från ca 4000 till ca 700
sidor för den nya webbplatsen som lanserades 18 september 2017.

*En session är den tid då en
besökare aktivt använder
webbplatsen.

Vår webbplats
Vår webbplats är en av de allra viktigaste kontaktytorna i kommunikationen med våra medlemmar och allmänheten. Under 2017 har webbplatsen
genomgått en total omarbetning med nytt utseende, responsiv design och
ny innehållsstruktur. Den nya webbplatsen lanserades 18 september och
projektet höll både tidplan och budget. Resultatet har utgått från användarnas önskemål, ledningens verksamhetsmål och mest frekvent besökt
innehåll har prioriterats. Den nya innehållsstrukturen har testats digitalt
på ett stort antal frivilliga medlemmar.
Webbplatsen följer Post-och Telestyrelsens rekommenderade webbriktlinjer för tillgänglighet.
Prioriterat innehåll är medlemsvärvning, internationellt körkort, allt som
ingår i att äga bil, köpa bil och resa med bil, försäkringsförmedling, rådgivning, medlemsrabatter samt våra klubbar och vårt opinionsarbete.
Nytt för nya webbplatsen är att vi har tydliga målflöden som vi följer upp.
Våra målflöden baseras i första hand på de viktigaste effektmålen som
medlemsvärvning via webben och merförsäljning på befintliga medlemmar (exempelvis internationellt körkort). Uppföljning och mätning är
centralt för allt vi gör när vi arbetar med webbens innehåll och driver
trafik till webben via övriga kanaler så som sociala medier, press och
Googleannonsering.
Vi har medlemslåst information som kräver inloggning. Här pågår ett
arbete med kontinuerlig utvärdering för att följa hur det låsta innehållet
påverkar konverteringen av nya medlemmar.
Vi har säkerhetscertifikat för motormannen.se.

Den nya webbplatsen är responsiv och
visas lika bra i olika enheter. Populäraste
innehållet är internationellt körkort,
vad betyder symbolerna, rabatter,
priskalkyl bilförsäkring, försäkringar och
bli medlem. Av våra besökare är cirka
60 % män och 40 % kvinnor. Besökarna
är betydligt yngre än snittet av våra
medlemmar och 56 procent använder
mobiltelefon eller surfplatta när de
besöker sajten.
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Nya tider – nya kanaler
Sociala medier
Motormännen har under kongressperioden arbetat på att bli mer synliga
i sociala medier. Motormännen centralt och flera av klubbarna har egna
Facebook-sidor. Vägombudens verksamhet har skapat stor digital närvaro
på Facebook.
Under 2017 har ett stort analys- och förarbete skett inför kommande
digital marknadsföring av Motormännen i medlemsvärvande syfte.
Vi har börjat att sponsra inlägg på Facebook – betala för att Motormännens inlägg på Facebook visas för valda grupper. Till exempel bilintresserade människor i en viss ålder som bor i en viss del av landet,
pendlar till arbetet och är roade av resor. Det här har gått mycket bra.
Ett vanligt organiskt – osponsrat – inlägg resulterar ofta i cirka 1 500
visningar. De sponsrade inlägg som har gått bäst 2017 har hamnat på
cirka 59 000 visningar.
Twitter har använts i opinionsbildande syfte och redaktionen för tidningen Motor har ansvarat för ett Instagramkonto.
Nyhetsbrev
Alla medlemmar vi har e-postadress till får tio nyhetsbrev om året.
Förutom information om aktuella kampanjer, händelser och tips för
till exempel däckbyte publiceras erbjudanden som passar säsongen.
En majoritet läser dessa utskick via mobiltelefon och vi anpassar
därför innehåll och utseende så att de får en så bra upplevelse som
möjligt.
Det finns även ett utskick till dem som handlat i vår webbshop, eller
vill ha erbjudanden därifrån. Med tio utskick om året kan vi presentera
nyheter och specialerbjudanden direkt till dem som är mest intresserade,
till priser som lockar till köp.
Även M Försäkring kommunicerar via nyhetsbrev på ett framgångsrikt
sätt. Varje utskick resulterar i många offerter.
Motormännens webbshop
Beviset på att vårt fokus på att ge medlemmarna ett allt större utbud till
bästa möjliga pris, är att försäljningen i vår webbshop har ökat för varje
år. Att handla på nätet är snabbt, enkelt och säkert. Vi skriver tydligt ut
ordinarie pris, som ofta är riktigt konkurrenskraftigt, och samtidigt visar
vi medlemspriset som alltid är betydligt lägre.
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TIDNINGEN MOTOR

Tidningen Motor
Upplaga: 104 000
exemplar/nummer.
(Upplagan är TS-kontrollerad och tidningen deltar i
Orvesto Konsument)
Antal nummer:
2016 9/år
2017 8/år
Antal sidor: 76/nummer
Tidningsproducent: OTW
Annonsförsäljning:
Newsfactory
Tryckt på miljöanpassat
papper enligt ISO 14 001.

Motor – Sveriges
största motortidning
Vår medlemstidning Motor är fortsatt störst i Sverige med en upplaga på
omkring 104 000 tryckta exemplar under 2016 och 2017. Motor har 76
sidor. Den har kommit ut till alla medlemmar 9 gånger under 2016 och 8
gånger under 2017. Tidningen skriver om nya och begagnade bilar, bilresor, men också en hel del om trafiksäkerhet och om de frågor Motormännen driver.
Motor är en viktig del i Motormännens arbete med att bedriva opinion
i frågor som rör bil och trafik. Tidningen har framgångsrikt lyft frågor
kring vägkvalitet och rattsurf.
Motor har producerats av företaget OTW i cirka tio år. Trots ett bra
innehåll, som har fått uppmärksamhet i media, har samarbetet inte känts
fruktbart i det långa loppet.
Hösten 2017 påbörjades därför ett utvecklingsarbete kring Motor.
Detta har bland annat resulterat i att Motor från och med 2018:
– produceras av företaget Content Innovation – 2018 års första nummer
producerades under slutet av 2017
– trycks miljövänligt av Eversfrank i Tyskland
– görs tillgänglig digitalt på motormannen.se
– samordnar distributionen via företaget 21grams.
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MEDLEMMARNA HAR ORDET

Av medlemmar
för medlemmar

Kongressen 2016
i siffror
Antal motioner: 33

Motormännen är en medlemsorganisation för landets bilister. Och som
alla medlemsorganisationer finns det ett tydligt medlemsinflytande.
Kongressen är Motormännens högsta beslutande organ och den samlas
vartannat år. 16–17 april 2016 samlades företrädare för medlemmarna i
Stockholm. Förutom att godkänna verksamheten föregående kongressperiod gick ombuden igenom inskickade motioner från medlemmarna.

Antal propositioner: 2
Antal ombud: 79

Till ordförande återvaldes Ulf Blomgren. Till ny ledamot i förbundsstyrelsen invaldes Caroline Drabe.
Många av de frågor som avgjordes på kongressen handlade om trafiksäkerhet i olika former. Bland annat diskuterades vinterväghållning,
rattsurf, aggressiviteten i trafiken, medlemsförmåner, byte av namn på
Motormännen, bilars uppgivna bränsleförbrukning och skrotningspremier.
Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, inledningstalade.
Förutom motioner tog ombuden även ställning till styrelsens två propositioner, en om nya stadgar samt ett reviderat mobilitetsprogram.
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FÖRSÄKRINGAR

Försäkringar som erbjuds
medlemmarna
• Bil

Försäkringar i
medlemmarnas tjänst

• Veteranbil
• Husbil
• Husvagn/släpvagn
• Villa och hem
• Fritidshus
• Olycksfallsförsäkring

Under namnet M Försäkring förmedlar vi försäkringar till medlemmarna. M Försäkring har sitt kontor i Hammarstrand, Jämtlands län. Här
arbetar 14 personer som ser till att medlemmarna får bra försäkringar.
Många medlemmar har sparat pengar genom att byta sin befintliga försäkring till en M Försäkring. Vi ser ständigt över våra försäkringar för att
få ett så bra innehåll och pris som möjligt samt även kunna utöka med
andra typer av försäkringar.
Vår försäkringsgivare är sedan några år tillbaka Gjensidige, som är Norges motsvarighet till svenska Länsförsäkringar.
Vi tar hand om alla inkommande samtal som gäller både försäljning och
kundtjänstärenden. Vi ringer även upp våra medlemmar och informerar
om våra produkter och lämnar offerter på försäkringspremierna. De som
har råkat ut för en skada får hjälp av Gjensidige som reglerar alla skador.
Vi har många kunder som idag går in och beräknar sin personbilspremie
på Motormännens hemsida och vi arbetar för att det ska gå att räkna på
fler försäkringsprodukter på hemsidan.
När våra medlemmar får våra nyhetsbrev, cirka 10 gånger per år, så ser vi
att det är många som går in och räknar offerter på sina bilar.
Under hösten 2016 gjorde vi förändringar i personbilsförsäkringen både
med mer innehåll för våra kunder men också att vi gick igenom prissättningen så att den speglar risken bättre än tidigare.
Samma sak gjordes vid årsskiftet 2017/2018 med våra boendeförsäkringar. Även de fick mer innehåll och priserna har justerats.

Bland de försäkringar som
erbjuds medlemmar finns bland
annat en husbilsförsäkring.
Våra försäkringar innehåller allt
medlemmar behöver för att känna
trygghet. Motormännen erbjuder
konkurrenskraftiga försäkringar
för både bilen och hemmet.
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STYRELSE OCH LEDNING

Styrelse och ledning
Förbundsstyrelse,
vald vid kongressen i april 2016
Ordförande Ulf Blomberg, Stockholm*
1:e vice ordförande
Leif Eriksson, Sundsvall*
2:e vice ordförande
Maria Plass*
Övriga ledamöter
Désirée Liljevall, Kalmar
Karin Lundgren, Göteborg
Ylva Ekmark, Stockholm
Charlie Magnusson, Stockholm
Rolf Tufvesson, Helsingborg
Ulf Björnstig, Umeå

Marknad
Marknadschef Niklas Kristoffersson till och med
maj 2016
Marknadschef Christer B Andersson maj–september 2016
Marknadschef Leif Naurin från och med september 2016
Kommunikation och samhälle
Kommunikationschef Jon Stenbeck till och med
mars 2016
Kommunikationschef Lena Gennemark Edsbäcker
från och med juni 2016 till och med april 2017
Kommunikationschef Christer B Andersson april
–juni 2017
Kommunikationschef Heléne Lilja från och med
juni 2017

Caroline Drabe, Uppsala
Adjungerade personalrepresentanter
Mikael Högskoog
Emil Strandell

Motormännens
Försäkringsförmedling AB
VD Linda Nordvall
till och med november 2017

Huvudkontoret
Fridhemsgatan 30–32, Stockholm
VD och koncernchef
Fredrik Daveby

Motormännens
Försäkringsförmedling AB
Styrelse 2016–2017
Ordförande Fredrik Daveby
Stockholm

Ekonomi och administration
Niklas Kristoffersson till och med maj 2016
Christer B Andersson maj 2016–juli 2017
Leif Naurin från och med juli 2017

* Ledamot av arbetsutskottet
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ÅRSREDOVISNING 2016

Årsredovisning
och koncernredovisning för 2016
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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2016

Förvaltningsberättelse 2016
Styrelsen och verkställande direktören för Motormännens Riksförbund avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2016. Samtliga
belopp uttrycks i tusental kronor (tkr) om inget
annat anges.
Allmänt om verksamheten
Koncernen består av Motormännens Riksförbund
samt dotterbolagen Motormännens Försäkringsförmedling AB och Motormännens Testcenter AB.
Förbundet har sitt säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Fridhemsgatan 32, 112 40 Stockholm.
Styrelsen och operativa verksamheten arbetar i
enlighet med den fastställda strategiplanen för åren
2016–2018. För att långsiktigt kunna vara en växande medlemsorganisation, och därmed en naturlig
företrädare för Sveriges bilister, krävs att värdet
med medlemskapet överstiger medlemsavgiften.
För ekonomisk och verksamhetsmässig tillväxt
krävs att fler produkter och tjänster tillförs utbudet.

Opinionsarbete såsom hållbar, säker och tillgänglig mobilitet lyfts fram som huvudområden i det
strategiska arbetet. Vikten av en ekonomi i balans
understryks.
Motormännens Riksförbund består av en medlemsgren som servar och ger medlemmar rådgivning
och en näringsgren som förmedlar internationellt
körkort, väghjälp och produkter via en webbshop.
Motormännens Försäkringsförmedling AB förmedlar försäkringar till Motormännens medlemmar under namnet M Försäkring. Verksamheten är
förlagd till Hammarstrand i Jämtlands län och hade
vid årsskiftet 14 anställda. M Försäkring förmedlar
motor- och civilförsäkringar. Försäljningsutvecklingen har varit positiv under året 2016. Omsättningen har ökat med 18%.

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

29

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2016

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt 		

2016 		

2015			

2014		

2013

Omsättning
Riksförbundets verksamhet
Testcenters verksamhet 		
Försäkringsförmedlingen
Koncernelimineringar 		
Summa

62 791
– 		
12 406
-674 		

65 230 		
– 			
10 546 		
-451 			

71 414
– 		
8 508
-611 		

71 503
–
14 714
-628

74 523

75 325 		

79 311

85 589

-1 495

-4 401 		

-8 683

-11 688

Rörelseresultat
Riksförbundets verksamhet
Testcenters verksamhet 		
Försäkringsförmedlingen
Koncernelimineringar 		
Summa 		

– 		

191 			

3 002 		

1 857 			

539

7 085

– 		

– 			

–

–

-8 144

-4 603

1 507

-2 353 		

– 		

–

Investeringar
Riksförbundets verksamhet 		

– 		

Testcenters verksamhet 		

– 		

Försäkringsförmedlingen 		
Summa 		

325 		

5 000 		

1 215

– 			

– 		

–

– 		

– 			

376 		

–

– 		

325 			

5 376 		

1 215

Likvida medel
Riksförbundets verksamhet 		
Testcenters verksamhet 		
Försäkringsförmedlingen 		
Summa

5 853
– 		

11 775 		
– 			

14 157
130 		

12 706
130

7 942

9 867 		

6 036

3 276

13 795

21 642 		

20 323

16 112

Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 96 168 betalande medlemmar jämfört med 105 080 föregående
år. Tidigare år har beräkningen inkluderat medlemmar som fått påminnelser. Föregående års antal medlemmar, 109 281, har justerats med -4 201.
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Väsentliga händelser och viktiga förhållanden
under räkenskapsåret
Verksamheten har fortsatt under 2016 påverkats av
problem med det medlemssystem som driftsattes
under hösten 2014. Medlemsantal och antalet väghjälpsförsäkringar har fortsatt påverkats negativt av
problemen.
Den upphandling som gjordes hösten 2015 av ett
nytt standardiserat medlemssystem resulterade i
ett avtal med ny leverantör – Upright AB. Avtalet
tecknades i november 2015 och driftsättning av det
nya medlemssystemet genomfördes under första
kvartalet 2016. Arbetet med implementeringen av
det nya medlemssystemet slutfördes per den 31
december 2016. Efter godkänd leverans gäller en
garantiperiod på tre månader till och med den 31
mars 2017.
Motormännens App lanserades under året. Tidningen Motor har under året minskat från 10 till 9
nummer.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer
Mot slutet av året startade projektet Ny webbplats
med en extern projektledare och webbyrå för att

modernisera förbundets hemsida. Moderniseringen
av hemsidan är en del av inriktningen att attrahera
en yngre målgrupp för att stärka medlemsantalet.
Arbetet kommer att pågå hela 2017. Effekten av
arbetet kommer att synas 2018.
Användning av finansiella instrument
Förbundets finansiella tillgångar förvaltas av
Danske Bank och Handelsbanken i enlighet med
gällande kapitalförvaltningspolicy. Värdeutvecklingen på kapitalet under 2016 har varit positiv.
Icke-finansiella upplysningar
Under året har en genomgång gjorts av den fysiska
och psykosociala arbetsmiljön. Genomgången har
resulterat i åtgärdsplan som slutförs under 2017.
Disposition
Styrelsen föreslår att årets vinst på 3 546 887 kr
jämte balanserad vinst 84 420 212 kr, totalt en vinst
om 87 967 099 kr, balanseras i ny räkning.

Vad beträffar koncernens och moderföretagets
resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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Resultaträkning – koncernen
Belopp i tkr 			

Not 		

2016 		

2015

Medlemsavgifter 					

41 679

41 729

Bidrag 					

–

152

2 		

32 611

33 396

Övriga intäkter 					

233

47

Summa verksamhetsintäkter 					

74 523

75 324

Handelsvaror 					

-3 503

-4 207

Produktionskostnader 					

-7 243

-10 057

Verksamhetsintäkter

Nettoomsättning 			

Verksamhetskostnader

Övriga externa kostnader 			

3 		

-33 939

-34 371

Personalkostnader 			

4 		

- 28 111

-27 159

immateriella anläggningstillgångar 					

-220

-1 883

5 		

-73 016

-77 677

Verksamhetsresultat 					

1 507

-2 353

som är anläggningstillgångar 					

1 955

5 479

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 					

5

24

Räntekostnader och liknande resultatposter 					

-1

-3

Resultat efter finansiella poster 					

3 466

3 147

Resultat före skatt 					

3 466

3 147

Skatt på årets resultat 					

-34

-430

Minoritetens andel av resultatet 					

–

-744

Årets resultat 					

3 432

1 973

Av- och nedskrivningar av materiella och
Summa verksamhetskostnader 			

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
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Balansräkning – koncernen
Belopp i tkr 		

Not 		

2016-12-31 		

2015-12-31

6 		

57 		

85

				

57 		

85

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram 		
Materiella anläggningstillgångar
408

599

408 		

599

9 		

92 853 		

91 599

				

92 853 		

91 599

Summa anläggningstillgångar 				

93 318 		

92 283

Inventarier, verktyg och installationer 		

7 		

				
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 		

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 				

1 770

1 733

				

1 770 		

1 733

835 		

2 517

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 				
Övriga fordringar 				

4 505

982

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 		

10 		

6 331 		

7 004

				

11 671 		

10 503

Kassa och bank 				

13 795 		

21 642

				

13 795 		

21 642

Summa omsättningstillgångar 				

27 236 		

33 878

SUMMA TILLGÅNGAR 				

120 554 		

126 161

Kassa och bank
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forts. Balansräkning – koncernen
Belopp i tkr 			

Not 		

2016-12-31 		

2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital 					

12

12

Balanserat resultat inkl årets resultat 					

77 637

74 205

					

77 649

74 217

11 		

1 125

2 097

					

1 125

2 097

Förskott från kunder 					

28 404

34 464

Leverantörsskulder 					

5 021

7 391

Aktuell skatteskuld 					

984

726

Övriga skulder 					

3 075

3 112

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 			

12 		

4 296

4 154

					

41 780

49 847

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 		

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 					
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Rapport över förändringar i eget kapital – koncernen
2015-12-31
Grundkapital 			
					
					

Bal.res. 		
inkl. årets 		
resultat

Summa eget
kapital

12 			

81 975 		

81 987

vid minoritetsförvärv 					

-10 935 		

-10 935

Minoritetens andel av resultatet 					

744 		

744

Rättelse av fel 					

448 		

448

Årets resultat 					

1 973 		

1 973

74 205 		

74 217

Bal.res. 		
inkl. årets 		
resultat

Summa eget
kapital

74 205 		

74 217

3 432 		

3 432

Ingående balans 		
Effekt av principförändring

Vid årets utgång

12 		

2016-12-31
Grundkapital 			
					
					
Ingående balans

12 		

Årets resultat 					
Vid årets utgång

12 		

77 637

77 649
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Kassaflödesanalys – koncernen
Belopp i tkr 				

Not 		

2016 		

2015

3 582

3 147

-663

648

2 919

3 795

224

-408

3 143

3 387

-37

-182

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar					

-2 423

2 467

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 					

-8 325

7 446

Kassaflöde från den löpande verksamheten 					

-7 642

13 118

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 						

-410

–

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 						

321

–

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 					
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 				

16 		

					
Betald inkomstskatt 						
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 					
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 						

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar						

– 		

-324

Avyttring av finansiella tillgångar						

– 		

775

Kassaflöde från investeringsverksamheten 						

-89

451

Förvärv av minoritetsandel 						

–

-11 760

Utbetald utdelning från dotterbolag						

-116

-490

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 						

-116

-12 250

Årets kassaflöde 					

-7 847

1 319

Likvida medel vid årets början 					

21 642

20 323

13 795

21 642

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut 				
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Resultaträkning – moderföretaget
Belopp i tkr

Not 				

2016 			

2015

Medlemsavgifter 					

41 679 		

41 729

Bidrag 					

–			

125

2 				

20 429 		

22 878

Övriga intäkter 					

683 		

498

Summa verksamhetsintäkter 					

62 791 		

65 230

Handelsvaror 					

-3 503 		

-4 207

Produktionskostnader 					

-7 243 		

-10 057

Verksamhetsintäkter

Nettoomsättning

Verksamhetskostnader

Övriga externa kostnader

3 				

-30 781 		

-31 873

Personalkostnader

4 				

-22 615 		

-21 686

immateriella anläggningstillgångar 					

-144 		

-1 808

5 				

-64 286 		

-69 631

Rörelseresultat 					

-1 495			

-4 401

som är anläggningstillgångar 					

2 071 		

5 479

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 					

4 		

24

Räntekostnader och liknande resultatposter 					

-1 		

-1

Resultat efter finansiella poster 					

579 		

1 101

Koncernbidrag, erhållna 					

2 969			

191

Resultat före skatt 					

3 548 		

1 292

Skatt på årets resultat 					

–			

–

Årets resultat 					

3 548 		

1 292

Av- och nedskrivningar av materiella och
Summa verksamhetskostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar

Bokslutsdispositioner
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Balansräkning – moderföretaget
Belopp i tkr 		

Not 		

2016-12-31 		

2015-12-31

6 		

57 		

85

					

57 		

85

7 		

212 		

328

					

212 		

328

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram 			

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 			

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 			

8 		

11 911 		

12 795

Andra långfristiga värdepappersinnehav 			

9 		

92 853 		

91 599

					

104 764 		

104 394

Summa anläggningstillgångar 					

105 033 		

104 807

Färdiga varor och handelsvaror 					

1 770 		

1 733

					

1 770		

1 733

Kundfordringar 					

835 		

2 517

Fordringar hos koncernföretag 					

1 471 		

–

Övriga fordringar 					

3 785 		

621

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 			

10 		

6 197 		

6 897

					

12 288 		

10 035

Kassa och bank 					

5 853 		

11 775

					

5 853 		

11 775

Summa omsättningstillgångar 					

19 911 		

23 543

SUMMA TILLGÅNGAR 					

124 944 		

128 350

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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forts. Balansräkning – moderföretaget
Belopp i tkr 		

Not 			

2016-12-31 		

2015-12-31

Balanserat resultat 					

84 420 		

83 128

Årets resultat 					

3 548 		

1 292

					

87 968 		

84 420

11 			

1 125 		

2 097

					

1 125 		

2 097

Förskott från kunder 					

23 491 		

27 336

Leverantörsskulder 					

4 861 		

7 242

Skulder till koncernföretag 					

– 		

332

Aktuell skatteskuld 					

752 		

161

Övriga skulder 					

2 766 		

2 938

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 		

12 			

3 981 		

3 824

					

35 851 		

41 833

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 					

124 944 		

128 350

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser 		
Kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys – moderföretaget
Belopp i tkr 			

Not 		

2016 		

2015

Resultat efter finansiella poster 					

579 		

1 101

16 		

-738 		

572

					

-159 		

1 673

Betald inkomstskatt 					

591 		

191

432 		

1 864

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 					

-37 		

-182

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 					

-575 		

2 966

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 					

-6 582 		

4 242

Kassaflöde från den löpande verksamheten 					

-6 762 		

8 890

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 					

-411 		

–

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 					

321 		

–

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 					

– 		

-325

Förvärv av finansiella tillgångar 					

-1 254 		

-11 250

Avyttring av finansiella tillgångar 					

884 		

112

Kassaflöde från investeringsverksamheten 					

-460 		

-11 463

Erhållna koncernbidrag 					

1 300 		

191

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 					

1 300 		

191

Årets kassaflöde 					

-5 922 		

-2 382

Likvida medel vid årets början 					

11 775 		

14 157

Likvida medel vid årets slut 			

5 853 		

11 775

Den löpande verksamheten

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 			

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 					
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2016

Noter
Belopp i tkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Vid tillämpningen av K3 för första gången har förbundet
valt att räkna om föregående års siffror. Därmed påverkar
K3 även redovisningen av rörelseförvärv som skett året före
övergången. Effekten är att goodwill inte uppstår vid förvärvet under 2015 av ytterligare andelar i Motormännens
Försäkringsförmedling AB som redan var ett dotterföretag.
Istället minskar koncernens balanserade resultat för 2015
med 10 935 tkr.
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet
”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Tillgångar
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats
är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram – nyttjandeperiod 5 år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Inventarier, verktyg och installationer – nyttjandeperiod 5 år
Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknip-

pade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal
är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal
redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det
första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden
till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av
minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp
som redovisas som tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader
det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden
[leasingperioden].
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt
över leasingperioden.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in–först utprincipen.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången
har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker
och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld
tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen
fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och
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nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som
beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första
redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella
uppskrivningar.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid
bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en
värdepappersportfölj och värderas därför som en post.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån
korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt
effektivräntemetoden.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av
värdet på en ägd tillgång redovisas pensionsförpliktelsen
som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade
värde.
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till
ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när
avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar
efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som
har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.
Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns
i BFNAR 2012:1. Planer för vilka pensionspremier betalas
redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna
kostnadsförs i resultaträkningen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen
inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har
en legal eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller
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b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för
att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget
har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon
realistisk möjlighet att annullera planen.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga
temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i
framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på
uppskjuten skatt och eget kapital.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har
en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad
händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser
krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna
omprövas varje balansdag.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
– En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller
flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
– En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser,
men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom
det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för
sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella
förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i
organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar
anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt
över prenumerationstiden.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen
har säkerställts.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen.
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten
som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och
skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet
även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar

med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling.
I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några
undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse.
Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder.
Förändringar i ägarandel
Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny förvärvsanalys eftersom
moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag
enbart är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon
vinst eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen redovisas enbart i eget kapital.
Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys. De sedan
tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som
skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, ska redovisas i koncernresultaträkningen.
Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande
inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna som
avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid
avyttringen redovisas i koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört
redovisas dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer
vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin
helhet.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns
någon indikation på något nedskrivningsbehov.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer
med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
Immateriella tillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling av framtagna
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas kostnadsföringsmodellen i moderföretaget, vilket innebär att alla
utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
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Materiella anläggningstillgångar
I moderföretaget räknas utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats inte in i anskaffningsvärdet
för en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en
avsättning successivt över tillgångens nyttjandeperiod.
Leasing
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget.

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är
hänförlig till obeskattade reserver.
Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade
koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
					

2016 			

2015

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Motormännens näringsgren 					
Motormännens Försäkringsförmedling 					
					

20 296 			
12 315 			
32 611 			

22 878
10 518
33 396

					

2016 			

2015

20 429 			
20 429 			

22 878
22 878

					

2016 			

2015

Koncern
KPMG AB
Revisionsuppdrag 					
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 					
Förtroendevalda revisorer 					

186 			
21 			
53 			

201
20
31

Moderföretag
KPMG AB
Revisionsuppdrag 					
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 					
Förtroendevalda revisorer 					

150 			
21 			
53 			

165
20
31

Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Motormännens näringsgren 					
					
Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
VDs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
2016

varav män 		

2015

varav män

Moderföretaget
Sverige
Totalt i moderföretaget

29
29

62% 		
62% 		

29
29

62%
62%

Dotterföretag
Sverige
Totalt i dotterföretag

14
14

42% 		
42% 		

13
13

36%
36%

Koncernen totalt

43

55% 		

42

54%

Medelantalet anställda

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2016-12-31
2015-12-31
Andel kvinnor 		
Andel kvinnor
Moderföretaget
Styrelsen
50% 		
50%
Övriga ledande befattningshavare
25% 		
25%
Koncernen totalt
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

40% 			
40% 			

40%
40%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Moderföretaget
(varav pensionskostnad)

2016 				
2015
Löner och
Sociala 		
Löner och
ersättningar kostnader 		
ersättningar
13 976
14 172
6 701 		
1)

Dotterföretag
3 904
(varav pensionskostnad) 			
Koncernen totalt
18 076
2)
(varav pensionskostnad)

1)
(1 794) 			
1 411 		
3 889
(197) 					
8 113 		
17 865 		
2)
(1 991) 			

Sociala
kostnader
6 831
(1 911)
1 350
(186)
8 181
(2 097)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 528 tkr (f.å. 498 tkr) företagets VD
2) Av koncernens pensionskostnader avser 613 tkr (f.å. 587 tkr) företagets VD

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Moderföretaget
Dotterföretag
Koncernen totalt

2016 				
2015
Styrelse och VD
Övriga		
Styrelse och VD
2 110
12 063
1 963
645
3 258
623
2 755
15 321
2 586

Övriga
12 013
3 266
15 279
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Ideellt arbete
Under året har cirka 150 personer arbetat ideellt för organisationen, framförallt med olika rikskampanjer. Värdet av
dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Avgångsvederlag

ler VD avgångsvederlag upp till 12 månadslöner. Dock ska
ersättningen under uppsägningstiden avräknas vad VD
uppbär i ersättning från ny arbetsgivare eller motsvarande
ersättning från egen verksamhet. Skulle VD säga upp sig
själv är uppsägningstiden 6 månader och inget avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägning från Motormännens Riksförbund gäller en
uppsägningstid för VD om 6 månader. Utöver detta erhål-

Not 5 Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 				
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 				
Mellan ett och fem år 				
Senare än fem år				
				
				
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 				
Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 				
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 				
Mellan ett och fem år 				
Senare än fem år 				
				
				
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 				
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2016-12-31 		

2015-12-31

79 			
155 			
– 			
234 			
2016 		
122 			

2016-12-31 		

110
121
–
231
2015
126

2015-12-31

67 			
132 			
– 			
199 			
2016 		
101 			

99
91
–
190
2015
111
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forts. Noter
Not 6 Dataprogram
			
2016-12-31 		
2015-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
11 523 			
11 198
Vid årets början 				
Rörelseförvärv 				
– 			
325
Vid årets slut 				
11 523 			
11 523
Netto anskaffningsvärde 				

11 523 			

11 523

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 				
Årets avskrivning 				
Vid årets slut 				

-7 310 			
-28 			
-7 338 			

-6 912
-398
-7 310

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 				
Årets nedskrivningar 				
Vid årets slut 				
Redovisat värde vid årets slut 				

-4 128 			
– 			
-4 128 			
57 			

-2 978
-1 150
-4 128
85

			
2016-12-31 		
015-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
9 515 			
9 190
Rörelseförvärv 				
– 			
325
Vid årets slut 				
9 515 			
9 515
Netto anskaffningsvärde 				

9 515 			

9 515

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 				
Årets avskrivning 				
Vid årets slut 				

-5 302 			
-28 			
-5 330 			

-4 904
-398
-5 302

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 				
-4 128 			
Årets nedskrivningar 							
Vid årets slut 				
-4 128 			
Redovisat värde vid årets slut 				
57 			

-2 978
-1 150
-4 128
85
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forts. Noter
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
			
2016-12-31 		
2015-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
10 377 			
10 377
Vid årets början 				
Avyttringar och utrangeringar 				
-321 			
–
Vid årets slut 				
10 056 		
10 377
Netto anskaffningsvärde 				

10 056 		

10 377

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 				
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 		
Årets avskrivning 				
Vid årets slut 				

-9 778 			
321 			
-191 			
-9 648 		

-9 442
–
-336
-9 778

Redovisat värde vid årets slut 				

408 			

599

			
2016-12-31 		
2015-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
9 801 		
9 801
Vid årets början 				
Avyttringar och utrangeringar 				
-321 			
–
9 480 			
9 801
Vid årets slut 				

48

Netto anskaffningsvärde 				

9 480 			

9 801

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 				
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 		
Årets avskrivning på anskaffningsvärden 				
Vid årets slut 				

-9 473 			
321 			
-116 			
-9 268 			

-9 212
–
-261
-9 473

Redovisat värde vid årets slut 				

212 			

328
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forts. Noter
Not 8 Andelar i koncernföretag
			
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
Förvärv 				
Återbetalning av aktieägartillskott 				
Vid årets slut 				
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets slut 				
Redovisat värde vid årets slut 				

2016-12-31

2015-12-31

12 795 			
– 			
-884 			
11 911 			

151
12 644
–
12 795

– 			
11 911 			

–
12 795

Förvärv av 49% av andelar i Motormännens Försäkringsförmedlingen AB år 2015.
Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
				

2016-12-31

2015-12-31

Antal 		
andelar

Andel
i % i) 		

Redovisat
värde 		

Redovisat
värde

Motormännens Försäkringsförmedling AB,
556555-1974, Stockholm

1 000 		

100,0 		

11 811 		

12 695

Motormännens Testcenter AB,
556555-1982, Stockholm

1 000 		

100,0 		

100 		

100

					

11 911 		

12 795

Dotterföretag/Org nr/Säte

i)

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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forts. Noter
Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
			
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
Tillkommande tillgångar – Räntefonder 				
Tillkommande tillgångar – Aktiefonder 				
Avgående tillgångar – Aktiefonder 				
Vid årets slut 				

2016-12-31

2015-12-31

91 599
845 		
409 		
– 		
92 853

92 374
4 917
–
-5 692
91 599

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets slut 				
Redovisat värde vid årets slut 				

– 			
92 853

–
91 599

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
Tillkommande tillgångar - Räntefonder 				
Tillkommande tillgångar - Aktiefonder 				
Avgående tillgångar - Aktiefonder 				
Vid årets slut 				

91 599
845 		
409 		
– 		
92 853

92 374
4 917
–
-5 692
91 599

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets slut 				
Redovisat värde vid årets slut 				

– 			
92 853

–
91 599

Marknadsvärdet per 2016-12-31 är 96 990 tkr (f.å. 93 538 tkr).

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
			
Koncernen 				
Förutbetalda hyror 				
Telemarketing 				
Övriga interimsfodringar 				
				
Moderföretaget
Förutbetalda hyror 				
Telemarketing 				
Övriga interimsfodringar 				
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2016-12-31
2015-12-31
–
713 		
708
2 897 		
3 235
2 721 		
3 061
6 331 		
7 004

713 			
2 897 			
2 587 			
6 197 			

699
3 235
2 963
6 897
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forts. Noter
Not 11 Övriga avsättningar
			

2016-12-31 		

2015-12-31

Koncernen
Pensionsavsättning tidigare VD 				

1 125 			

2 097

Moderföretaget
Pensionsavsättning tidigare VD 				

1 125 			

2 097

Koncernen
[pensionsavsättning] 			
2016-12-31 		
2015-12-31
Redovisat värde vid årets början 				
2 097 			
3 332
Belopp som tagits i anspråk under året 				
-972 			
-1 235
Redovisat värde vid årets slut 				
1 125 			
2 097
Moderföretaget
[pensionsavsättning] 			
2016-12-31 		
2015-12-31
2 097 			
3 332
Redovisat värde vid årets början 				
-972 			
-1 235
Belopp som tagits i anspråk under året 				
Redovisat värde vid årets slut 				
1 125 			
2 097
1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Pensionsavsättning till föregående VD, löper ut under 2018.
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
			
2016-12-31 		
2015-12-31
Koncernen
Upplupen semesterlön 				
2 108 			
2 630
Upplupna sociala avgifter 				
662 			
628
Aviserade, ej betalda medlemsavgifter 				
1 093 			
–
– 			
278
Avvecklingskostnader 				
Övriga poster 				
433 			
618
				
4 296 			
4 154
Moderföretaget
Upplupen semesterlön 				
Upplupna sociala avgifter 				
Aviserade, ej betalda medlemsavgifter 				
Avvecklingskostnader 				
Övriga poster 				
				

1 921 			
604 			
1 093 			
– 			
363 			
3 981 			

2 395
573
–
278
578
3 824
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forts. Noter
Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen 			
Ställda säkerheter 				

2016-12-31
2015-12-31
Inga 			
Inga

Moderföretaget 			
Ställda säkerheter 				

2016-12-31
2015-12-31
Inga 			
Inga

Eventualförpliktelser
Varken Koncernen eller moderbolaget har några eventualförpliktelser.
Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari 2017 beslutades en ny organisation. Inriktningen för den nya organisationen är att stärka kompetensen
inom digitalisering, kommunikation, webb och opinionsbildning.
Tidningen Motor kommer 2017 att minska från nio till åtta nummer per år.
Not 15 Likvida medel
			
Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kundkonto 				
Banktillgodohavanden 				
				

2016-12-31

6 228 		
7 567 			
13 795 			

2015-12-31

8 749
12 893
21 642

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.
– De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
			
Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 				
				

2016-12-31

5 853 		
5 853 		

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.
– De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten
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2015-12-31

11 775
11 775
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forts. Noter
Not 16 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
				
Koncernen
Avskrivningar 				
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 				
Avsättningar/fordringar avseende pensioner 				
				

2016 			

2015

309 			
– 			
-972 			
-663 		

734
1 149
-1 235
648

				
2016 			
Moderföretaget
Avskrivningar 				
234 			
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 							
Avsättningar/fordringar avseende pensioner 				
-972 			
				
-738 			

2015
659
1 149
-1 235
573

Not 17

Nyckeltalsdefinitioner

Omsättning:
Rörelseresultat:
Investeringar:
Likvida medel:

Samtliga rörelsen intäkter
Resultat före finansnetto
Materiella och immateriella investeringar i anläggningstillgångar
Samtliga banktillgodohavanden inklusive kundkonto och klientmedelskonto
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Stockholm den 13 mars 2017
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-04-28
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Auktoriserad revisor

Lars-Olof Olsson 		
Förtroendevald revisor 		
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Eija Lauronen
Förtroendevald revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse

Till kongressen i Motormännens Riksförbund

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Motormännens Riksförbund för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderföreningens
och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi
som auktoriserad revisor har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och
verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift til�lämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad
av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
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en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer vi riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens
och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
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heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att
en förening och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
– inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen
och därmed enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.

REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Motormännens Riksförbund för år 2016.
Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till moderföreningen och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 28 april 2017
Mikael Käll						Lars-Olof Olsson
KPMG AB						Förtroendevald revisor
Auktoriserad revisor
Eija Lauronen
Förtroendevald revisor
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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2017

Förvaltningsberättelse 2017
Styrelsen och verkställande direktören för Motormännens Riksförbund avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2017. Samtliga
belopp uttrycks i tusental kronor (tkr) om inget
annat anges.
Allmänt om verksamheten
Koncernen består av Motormännens Riksförbund
samt dotterbolagen Motormännens Försäkringsförmedling AB och Motormännens Testcenter AB.
Förbundet har sitt säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Fridhemsgatan 30, 112 40 Stockholm.
Styrelsen och operativa verksamheten arbetar i
enlighet med den fastställda strategiplanen för
perioden 2017–2018. Opinionsarbete såsom hållbar, säker och tillgänglig mobilitet lyfts fram som
huvudområden i det strategiska arbetet. Målet är
att vara en växande intresse- och medlemsorganisation och därmed en naturlig företrädare för Sveriges bilister och trafikanter. För ekonomisk och

verksamhetsmässig tillväxt krävs att fler produkter
och tjänster utvecklas där vikten av en ekonomi i
balans understryks.
Motormännens Riksförbund består av en medlemsgren som servar och ger medlemmar rådgivning
och en medlemstidning samt en näringsgren som
förmedlar internationellt körkort, väghjälp och
produkter via en webbshop.
Motormännens Försäkringsförmedling AB förmedlar försäkringar till Motormännens medlemmar under namnet M Försäkring. Verksamheten är
förlagd till Hammarstrand i Jämtlands län och hade
vid årsskiftet 13 anställda. M Försäkring förmedlar
motor- och civilförsäkringar. Försäljningsutvecklingen har varit positiv under året 2017.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt 		

2017

2016			

2015		

2014

62 801

62 791 		

65 230

71 414

– 			

–

–

Omsättning
Riksförbundets verksamhet 		
Testcenters verksamhet 		

– 		

Försäkringsförmedlingen 		

12 996

12 406 		

10 546

8 508

Koncernelimineringar 		

-323

-674 		

-451

-611

Summa 		

75 474

74 523 		

75 325

79 311

-5 955

-1 495 		

-4 401

-8 683

– 			

191

–

3 002 		

1 857

539

Rörelseresultat
Riksförbundets verksamhet 		
Testcenters verksamhet 		
Försäkringsförmedlingen 		

– 		
2 621

Koncernelimineringar 		

– 		

– 			

–

–

Summa 		

-3 334		

1 507 			

-2 353

-8 144

_ 			

325

5 000

Investeringar
Riksförbundets verksamhet 		

396

Testcenters verksamhet 		

– 		

– 			

–

–

Försäkringsförmedlingen 		

– 		

– 			

–

376

Summa 		

396 		

– 			

325

5 376

5 853 		

11 775

14 157

Likvida medel
Riksförbundets verksamhet 		

2 492

Testcenters verksamhet 		

– 		

– 			

–

130

Försäkringsförmedlingen 		

8 802 		

7 942 		

9 867

6 036

Summa 		

11 294 		

13 795 		

21 642

20 323

Definitioner: se not 17

Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 96 643 betalande medlemmar jämfört med 96 168 (2016).
En ökning med 475 medlemmar.
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Väsentliga händelser och viktiga förhållanden
under räkenskapsåret
Under 2017 har arbetet med att utveckla och digitalisera ansökningsprocessen för internationellt
körkort fortsatt. Medlemsantalet har stabiliserats
medan väghjälpsförsäkringar fortsatt haft en sjunkande trend på grund av ökad konkurrens. En ny
form av medlemskap introducerades, Familjemedlemskap, och en enhetlig medlemsavgift har införts.
Samarbetet med Preem har varit framgångsrikt och
samarbetet med Ecster/MMastercard avslutades.
Under året upphandlades en ny leverantör för koncernens IT-drift med målsättningen att säkerställa
en fungerande och problemfri IT-miljö med hög
säkerhet och backupfunktioner.
I maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning,
GDPR (The General Data Protection Regulation). Arbetet med en översyn av verksamheten
med genomgång av avtal, instruktioner, arbetssätt
etc startades under hösten 2017 och slutförs i maj
2018.

Under hösten 2017 upphandlades en ny redaktionell leverantör för tidningen Motor. Från och med
2018 kommer tidningen ut med ny layout och nytt
innehåll. Tidningen Motor ges ut med 8 nummer,
varav ett digitalt nummer, under 2018.
Användning av finansiella instrument
Förbundets finansiella tillgångar förvaltas av
Danske Bank och Handelsbanken i enlighet med
gällande kapitalförvaltningspolicy. Värdeutvecklingen på kapitalet under 2017 har varit positiv.
Icke-finansiella upplysningar
Under 2017 genomfördes en medarbetarundersökning. Arbetet med workshops och handlingsplaner
för framåtriktad utveckling pågår under första
kvartalet 2018, för att sedan bli en naturlig del i det
löpande arbetet.
Disposition
Styrelsen föreslår att årets vinst på 1 421 792 kr
jämte balanserad vinst 87 967 099 kr, totalt en vinst
om 89 388 891 kr, balanseras i ny räkning.

VD blev under hösten sjukskriven och ersattes av
vice VD, Leif Naurin. Leif Naurin utsågs till stf
VD från och med oktober 2017.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer
I samband med lanseringen av förbundets nya
hemsida påbörjades arbetet med nya värvningskanaler. Planeringen för den digitala medlemsvärvningen påbörjades hösten 2017 och den första livesatsningen skedde under februari 2018. I början
av 2018 gick vår främsta samarbetspartner inom
telemarketing i konkurs, vilket kommer att påverka
medlemsvärvningen.

Vad beträffar koncernens och moderföretagets
resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning – koncernen
Belopp i tkr 			

Not 		

2017

2016

Medlemsavgifter 					

40 123

41 679

Bidrag 					

150

–

2 		

35 064

32 611

Övriga intäkter 					

137

233

Summa verksamhetsintäkter 					

75 474

74 523

Handelsvaror 					

- 3 959

- 3 503

Produktionskostnader 					

- 6 413

- 7 243

Övriga externa kostnader 			

3 		

-40 583

-35 989

Personalkostnader 			

4 		

- 27 554

-26 061

Verksamhetsintäkter

Nettoomsättning 			

Verksamhetskostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 					

-

299

- 220

Summa verksamhetskostnader 			

5 		

-78 808

-73 016

Verksamhetsresultat 					

- 3 334

1 507

som är anläggningstillgångar 					

4 797

1 955

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 					

–

5

Räntekostnader och liknande resultatposter 					

-3

-1

Resultat efter finansiella poster 					

1 460

3 466

Resultat före skatt 					

1 460

3 466

Skatt på årets resultat 					

-39

-34

Minoritetens andel av resultatet 					

–

–

Årets resultat 					

1 421

3 432

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
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Balansräkning – koncernen
Belopp i tkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram 		

6 		

28 		

57

				

28 		

57

Materiella anläggningstillgångar
534

408

534 		

408

9 		

94 034 		

92 853

				

94 034 		

92 853

Summa anläggningstillgångar 				

94 596 		

93 318

Inventarier, verktyg och installationer 		

7 		

				
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 		

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 				

2 251

1 770

				

2 251 		

1 770

Kundfordringar 				

1 132 		

835

Övriga fordringar 				

2 610

4 505

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 		

6 243 		

6 331

				

9 985 		

11 671

Kassa och bank 				

11 294 		

13 795

				

11 294 		

13 795

Summa omsättningstillgångar 				

23 530 		

27 236

SUMMA TILLGÅNGAR 				

118 126 		

120 554

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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forts. Balansräkning – koncernen
Belopp i tkr 			

Not

2017-12-31

2016-12-31

Grundkapital 					

12

12

Balanserat resultat inkl årets resultat 					

79 058

77 637

					

79 070

77 649

11 		

413

1 125

					

413

1 125

Förskott från kunder 					

27 883

28 404

Leverantörsskulder 					

5 380

5 021

Aktuell skatteskuld 					

705

984

Övriga skulder 					

2 025

3 075

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 			

12 		

2 650

4 296

					

38 643

41 780

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 					

118 126 		

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 		

Kortfristiga skulder
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Rapport över förändringar i eget kapital – koncernen
2016-12-31
Grundkapital 			
Bal.res. 			
Summa eget
					 inkl. årets 		kapital
					resultat
74 205

74 217

Årets resultat 					

3 432 		

3 432

Vid årets utgång

77 637 		

77 649

Ingående balans

12 			
12 		

2017-12-31
Grundkapital 			
Bal.res. 			
Summa eget
					 inkl. årets 		kapital
					resultat
12 			

77 637 		

77 649

Årets resultat 					

1 421 		

1 421

79 058 		

79 070

Ingående balans
Vid årets utgång

12 			
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Kassaflödesanalys – koncernen
Belopp i tkr 				

Not 		

2017 		

2016

1 460

3 582

16 		

-413

-663

						

1 047

2 919

Betald inkomstskatt 						

-318

224

729

3 143

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 						

-481

-37

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar						

2 940

-2 423

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 						

-2 858 		

-8 325

Kassaflöde från den löpande verksamheten 						

330 		

-7 642

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 						
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 				

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 						
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 						

–

-410

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 						

–

321

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar						

-396		

–

Förvärv av finansiella tillgångar						

-2 435		

–

Avyttring av finansiella tillgångar						

– 		

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten 						

-2 831

-89

–

–

Finansieringsverksamheten
Förvärv av minoritetsandel 						
Utbetald utdelning från dotterbolag						

66

-116

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 						

-116

-116

Årets kassaflöde 						

-2 501

-7 847

Likvida medel vid årets början 						

13 795

21 642

Likvida medel vid årets slut 				

11 294 		

13 795

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

15 		

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2017

Resultaträkning – moderföretaget
Belopp i tkr

Not 				

2017 		

2016

Medlemsavgifter 					

40 123 		

41 679

Bidrag 					

150			

–

2 				

22 277 		

20 429

Övriga intäkter 					

251 		

683

Summa verksamhetsintäkter 					 62 801 		

62 791

Verksamhetsintäkter

Nettoomsättning

Verksamhetskostnader
Handelsvaror 					

-3 959 		

-3 503

Produktionskostnader 					

-6 413 		

-7 243

Övriga externa kostnader

3 				

-34 313 		

-30 781

Personalkostnader

4 				

-23 847 		

-22 615

immateriella anläggningstillgångar 					

-224 		

-144

5 				

-68 756 		

-64 286

Rörelseresultat 					

-5 955			

-1 495

som är anläggningstillgångar 					

4 797 		

2 071

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 					

– 		

4

Av- och nedskrivningar av materiella och
Summa verksamhetskostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar

Räntekostnader och liknande resultatposter 					

-2 		

-1

Resultat efter finansiella poster 					

-1 160 		

579

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna 					

2 581			

2 969

Resultat före skatt 					

1 421 		

3 548

Skatt på årets resultat 					

–			

–

Årets resultat 					

1 421 		

3 548
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Balansräkning – moderföretaget
Belopp i tkr 			

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram 			

6 		

28 		

57

					

28 		

57

7 		

413 		

212

					

413 		

212

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 			

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 			

8 		

11 911 		

11 911

Andra långfristiga värdepappersinnehav 			

9 		

94 034 		

92 853

					

105 945 		

104 764

Summa anläggningstillgångar 					

106 386 		

105 033

Färdiga varor och handelsvaror 					

2 251 		

1 770

					

2 251		

1 770

Kundfordringar 					

1 132 		

835

Fordringar hos koncernföretag 					

2 468 		

1 471

Övriga fordringar 					

1 864 		

3 785

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 			

10 		

6 155 		

6 197

					

11 619 		

12 288

Kassa och bank 					

2 492 		

5 853

					

2 492 		

5 853

Summa omsättningstillgångar 					

16 362 		

19 911

SUMMA TILLGÅNGAR 					

122 748 		

124 944

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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forts. Balansräkning – moderföretaget
Belopp i tkr 		

Not 		

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat 					

87 967 		

84 420

Årets resultat 					

1 421 		

3 548

					

89 388 		

87 968

11 			

413 		

1 125

					

413 		

1 125

Förskott från kunder 					

22 980 		

23 491

Leverantörsskulder 					

5 249 		

4 861

Skulder till koncernföretag 					

– 		

–

Aktuell skatteskuld 					

646 		

752

Övriga skulder 					

1 630 		

2 766

12 			

2 442 		

3 981

					

32 947 		

35 851

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 					

122 748 		

124 944

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser 		
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 		
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Kassaflödesanalys – moderföretaget
Belopp i tkr 			

Not 		

2017 		

2016

Resultat efter finansiella poster 					

-1 160 		

579

16 		

-488 		

-738

					

-1 648 		

-159

Betald inkomstskatt 					

-106 		

591

-1 754 		

432

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 					

-481 		

-37

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 					

3 250 		

-575

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 					

-2 799 		

-6 582

Kassaflöde från den löpande verksamheten 					

-1 784 		

-6 762

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 					

-396 		

-411

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 					

– 		

321

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 					

– 		

–

Förvärv av finansiella tillgångar 					

-1 181 		

-1 254

Avyttring av finansiella tillgångar 					

– 		

884

Kassaflöde från investeringsverksamheten 					

-1 577 		

-460

Erhållna koncernbidrag 					

– 		

1 300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 					

– 		

1 300

Årets kassaflöde 					

-3 361 		

-5 922

Likvida medel vid årets början 					

5 853 		

11 775

Likvida medel vid årets slut 			

2 492 		

5 853

Den löpande verksamheten

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 			

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 					
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

15 		
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet
”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Tillgångar
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats
är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp
som redovisas som tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader
det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden
[leasingperioden].
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt
över leasingperioden.
Varulager

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in– först utprincipen

Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram – nyttjandeperiod 5 år.

Finansiella tillgångar och skulder

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Inventarier, verktyg och installationer – nyttjandeperiod 5 år
Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal
är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal
redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det
första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden
till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången
har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker
och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld
tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen
fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som
beräknas inflyta.
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Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första
redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella
uppskrivningar.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid
bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en
värdepappersportfölj och värderas därför som en post.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån
korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt
effektivräntemetoden.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av
värdet på en ägd tillgång redovisas pensionsförpliktelsen
som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade
värde.
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till
ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när
avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar
efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som
har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.
Förmånsbestämda planer
Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns
i BFNAR 2012:1. Planer för vilka pensionspremier betalas
redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna
kostnadsförs i resultaträkningen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga
temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i
framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på
uppskjuten skatt och eget kapital.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har
en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad
händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser
krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna
omprövas varje balansdag.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
– En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller
flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen
inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har
en legal eller informell förpliktelse att antingen

– En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser,
men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom
det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för
sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella
förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för
att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap
i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning
från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod
som avses.
Bidrag
Bidrag resovisas som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar
anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt
över prenumerationstiden.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen
har säkerställts.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen.
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten
som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och
skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet
även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling.
I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några
undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde
vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets
intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder.
Förändringar i ägarandel
Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny förvärvsanalys eftersom
moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag
enbart är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon
vinst eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen redovisas enbart i eget kapital.
Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys. De sedan
tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som
skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt
redovisat värde, ska redovisas i koncernresultaträkningen.
Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande
inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna som avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i koncernresultaträkningen. Om andelar
finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört
redovisas dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag,
intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer
vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin
helhet.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns
någon indikation på något nedskrivningsbehov.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer
med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
Immateriella tillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling av framtagna
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas kostnads-
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föringsmodellen i moderföretaget, vilket innebär att alla
utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
Materiella anläggningstillgångar
I moderföretaget räknas utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats inte in i anskaffningsvärdet
för en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en
avsättning successivt över tillgångens nyttjandeperiod.

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är
hänförlig till obeskattade reserver.
Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade
koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Leasing
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
					

2017 			

2016

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Motormännens näringsgren 					
Motormännens Försäkringsförmedling 					
				

22 277 			
12 787 			
35 064 			

20 296
12 315
32 611

					

2017 			

2016

Nettoomsättning per rörelsegren 					
					
22 277 			
					

20 429

Moderföretaget

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
					

2017

Koncern
KPMG AB
Revisionsuppdrag 					
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 					
Förtroendevalda revisorer 					

367 			
60 			
30 			

186
21
53

Moderföretag
KPMG AB
Revisionsuppdrag 					
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 					
Förtroendevalda revisorer 					

335 			
60 			
30 			

150
21
53

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
VDs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
Medelantalet anställda

2017

varav män

2016

varav män

Moderföretaget
Sverige
Totalt i moderföretaget

28
28

67% 		
67% 		

29
29

62%
62%

Dotterföretag
Sverige
Totalt i dotterföretag

13
13

38% 		
38% 		

14
14

36%
36%

Koncernen totalt

41

58% 		

43

54%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2017-12-31
2016-12-31
Andel kvinnor 		
Andel kvinnor
Moderföretaget
Styrelsen
50% 		
50%
Övriga ledande befattningshavare
25% 		
25%
Koncernen totalt
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

38% 			
40% 			

40%
40%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2017 			
2016
Löner och
Sociala 		
Löner och
Sociala
ersättningar kostnader 		
ersättningar
kostnader
Moderföretaget
7 065 		
14 172
6 701
14 432
1)
(1 995) 		
1)
(1 794)
(varav pensionskostnad)
Dotterföretag
4 152
1 567 		
3 904 		
1 411
(varav pensionskostnad) 			
(250) 					
(197)
8 632 		
18 076
8 113
Koncernen totalt
18 585
(varav pensionskostnad)
2)
(2 245) 		
2)
(1 991)
1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 554 tkr (f.å. 528 tkr) företagets VD
2) Av koncernens pensionskostnader avser 689 tkr (f.å. 613 tkr) företagets VD

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Moderföretaget
Dotterföretag
Koncernen totalt
(varav tantiem o.d.)

2017 				
2016
Styrelse och VD
Övriga		
Styrelse och VD
2 231
12 201
2 110
645
3 507
645
2 876
15 709
2 755
(–)		
(–)

Övriga
12 063
3 258
15 321
(–)
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Ideellt arbete
Under året har cirka 150 personer arbetat ideellt för organisationen, framförallt med olika rikskampanjer. Värdet av
dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Avgångsvederlag

ler VD avgångsvederlag upp till 12 månadslöner. Dock ska
ersättningen under uppsägningstiden avräknas vad VD
uppbär i ersättning från ny arbetsgivare eller motsvarande
ersättning från egen verksamhet. Skulle VD säga upp sig
själv är uppsägningstiden 6 månader och inget avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägning från Motormännens Riksförbund gäller en
uppsägningstid för VD om 6 månader. Utöver detta erhål-

Not 5 Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 				
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 				
Mellan ett och fem år 				
Senare än fem år				
				
				
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 				
Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 				
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 				
Mellan ett och fem år 				
Senare än fem år 				
				
				
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 				
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2017-12-31 		

2016-12-31

219 			
465 			
– 			
683 			
2017 		
130 			

2017-12-31 		

79
155
–
234
2016
122

2016-12-31

120 			
237 			
– 			
357 			

67
132
–
199

2017 		
116 			

2016
101
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Not 6 Dataprogram
			
2017-12-31 		
2016-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
11 523 			
11 523
Rörelseförvärv 				
– 			
–
Vid årets slut 				
11 523 			
11 523
Netto anskaffningsvärde 				

11 523 			

11 523

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 				
Omklassificeringar				
Årets avskrivning 				
Vid årets slut 				

-7 338 			
-1			
-28 			
-7 367 			

-7 310
–				
-28
-7 338

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 				
Årets nedskrivningar 				
Vid årets slut 				
Redovisat värde vid årets slut 				

-4 128 			
– 			
-4 128 			
28 			

-4 128
–
-4 128
57

			
2016-12-31 		
2015-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
9 515 			
9 515
Rörelseförvärv 				
– 			
–
Vid årets slut 				
9 515 			
9 515
Netto anskaffningsvärde 				

9 515 			

9 515

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 				
Omklassificeringar				
Årets avskrivning 				
Vid årets slut 				

-5 330 			
-1			
-28 			
-5 359 			

-5 302
–
-28
-5 330

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 				
Årets nedskrivningar 				
Vid årets slut 				
Redovisat värde vid årets slut 				

-4 128 			
–
-4 128 			
28

-4 128
-4 128
57
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
			
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
Nyanskaffningar				
Avyttringar och utrangeringar 				
Årets omräkningsdifferenser				
Vid årets slut 				

78

2017-12-31

2016-12-31

10 056 		
396		
–
–			
10 452 		

10 377
–
-321 			
–
10 056

Netto anskaffningsvärde 				

10 452 		

10 056

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 				
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 		
Årets avskrivning 				
Vid årets slut 				

-9 648 		
–			
-270 		
-9 918

-9 778
321 			
-191
-9 648

Redovisat värde vid årets slut 				

534 			

408

			
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
Nyanskaffningar				
Avyttringar och utrangeringar 				
Vid årets slut 				

2017-12-31

9 480 		
396		
–			
9 876 		

9 801
–
-321 			
9 480

Netto anskaffningsvärde 				

9 876

9 480

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 				
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 		
Årets avskrivning på anskaffningsvärden 				
Vid årets slut 				

-9 268 		
–			
-195 		
-9 463 		

Redovisat värde vid årets slut 				

413 		
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Not 8 Andelar i koncernföretag
				 2017-12-31 		2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
11 911 		
12 795
Vid årets början 				
Återbetalning av aktieägartillskott 				
–		
-884 			
Vid årets slut 				
11 911 		
11 911
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets slut 				
Redovisat värde vid årets slut 				

– 			
11 911 		

–
11 911

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
					2017-12-31

2016-12-31

Antal 		
andelar

Andel 		
i % i) 		

Redovisat
värde

Redovisat
värde

Motormännens Försäkringsförmedling AB,
556555-1974, Stockholm

1 000 		

100,0 		

11 811

11 811

Motormännens Testcenter AB,
556555-1982, Stockholm

1 000 		

100,0 		

100

100

					

11 911

11 911

Dotterföretag/Org nr/Säte

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
			
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
Tillkommande tillgångar – Räntefonder 				
Tillkommande tillgångar – Aktiefonder 				
Avgående tillgångar – Aktiefonder 				
Vid årets slut 				

2017-12-31

92 853 		
1 849 		

2016-12-31

-668 		
94 034 		

91 599
845
409 		
–
92 853

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets slut 				
Redovisat värde vid årets slut 				

– 			
94 034 		

–
92 853

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 				
Tillkommande tillgångar – Räntefonder 				
Tillkommande tillgångar – Aktiefonder 				
Avgående tillgångar – Aktiefonder 				
Vid årets slut 				

92 853 		
1 849 		
–
-668 		
94 034 		

91 599
845
409 		
–
92 853

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets slut 				
Redovisat värde vid årets slut 				

– 		
94 034 		

–
92 853

Marknadsvärdet per 2016-12-31 är 96 990 tkr (f.å. 93 538 tkr).

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
			
Koncernen 				
Förutbetalda hyror 				
Telemarketing 				
Övriga interimsfodringar 				
				
Moderföretaget
Förutbetalda hyror 				
Telemarketing 				
Övriga interimsfodringar 				
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2017-12-31

2016-12-31

698
3 777 		
1 768 		
6 243 		

713
2 897
2 721
6 331

689 		
3 777 		
1 689 			
6 155 			

713
2 897
2 587
6 197
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forts. Noter
Not 11 Övriga avsättningar
			

2017-12-31 		

2016-12-31

Koncernen
Pensionsavsättning tidigare VD 				

413 			

1 125

Moderföretaget
Pensionsavsättning tidigare VD 				

413 			

1 125

Koncernen
[pensionsavsättning] 			
2017-12-31 		
2016-12-31
Redovisat värde vid årets början 				
1 125 			
2 097
Belopp som tagits i anspråk under året 				
-712 			
-972
Redovisat värde vid årets slut 				
413 			
1 125
Moderföretaget
[pensionsavsättning] 			
2017-12-31 		
2016-12-31
Redovisat värde vid årets början 				
1 125 			
2 097
Belopp som tagits i anspråk under året 				
-712 			
-972
Redovisat värde vid årets slut 				
413 			
1 125
1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Pensionsavsättning till föregående VD, löper ut under 2018.
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
			
2017-12-31 		
2016-12-31
Koncernen
Upplupen semesterlön 				
1 674 			
2 108
Upplupna sociala avgifter 				
526 			
662
Aviserade, ej betalda medlemsavgifter 				
–		
1 093 			
Avvecklingskostnader 				
101			
–
Övriga poster 				
349 			
433
				
2 650 			
4 296
Moderföretaget
Upplupen semesterlön 				
Upplupna sociala avgifter 				
Aviserade, ej betalda medlemsavgifter 				
Avvecklingskostnader 				
Övriga poster 				
				

1 600 			
503 			
–
101			
238 			
2 442 			

1 921
604
1 093 			
–
363
3 981
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Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2017-12-31 		
2016-12-31
Inga 			
Inga

Koncernen 				
Ställda säkerheter 				

Moderföretaget 				 2017-12-31 		2016-12-31
Inga 			
Inga
Ställda säkerheter 				
Eventualförpliktelser
Varken Koncernen eller moderbolaget har några eventualförpliktelser.
Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under vintern 2018 fortsatte arbetet med medarbetarundersökningen på alla nivåer i organisationen.
I början av 2018 gick vår främsta samarbetspartner inom telemarketing i konkurs med en befarat tillfällig tapp i
medlemsvärvningen.
I och med att vice VD slutar sin anställning i februari 2018 och VDs fortsatta sjukfrånvaro beslutade styrelsen
att utse Christer B. Andersson till stf VD.
Not 15 Likvida medel
			
Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kundkonto 				
Banktillgodohavanden 				
				

2017-12-31

6 189 		
5 105 			
11 294 			

2016-12-31

6 228
7 567
13 795

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.
– De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
			
Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 				
				

2017-12-31

2 492 		
2 492 		

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.
– De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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2016-12-31

5 853
5 853
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forts. Noter
Not 16 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
				
Koncernen
Avskrivningar 				
Avsättningar/fordringar avseende pensioner 				
				
				
Moderföretaget
Avskrivningar 				
Avsättningar/fordringar avseende pensioner 				
				

2017 			

2016

299 			
-712 			
-413 		

309
-972
-663

2017 			

2016

224 			
-712 			
-488 			

234
-972
-738

Not 17

Nyckeltalsdefinitioner

Omsättning:
Rörelseresultat:
Investeringar:
Likvida medel:

Samtliga rörelsen intäkter
Resultat före finansnetto
Materiella och immateriella investeringar i anläggningstillgångar
Samtliga banktillgodohavanden inklusive kundkonto och klientmedelskonto
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Stockholm den 5 mars 2018

Ulf Blomgren 			
Ordförande

Leif Eriksson

Maria Plass 			

Ulf Björnstig

Caroline Drabe 			

Ylva Ekmark

Désirée Liljevall 			

Karin Lundgren

Charlie Magnusson 			

Rolf Tufvesson

Christer B Andersson
Stf VD

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-13
KPMG AB
Mikael Käll
Auktoriserad revisor

Eija Lauronen 		
Förtroendevald revisor 		
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Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse

Till kongressen i Motormännens Riksförbund

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Motormännens Riksförbund för år 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderföreningens
och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2017 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredaovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi
som auktoriserad revisor har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
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Styrelsens och
verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift til�lämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt lnternational
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad
av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
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en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer vi riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens
och koncernens förmåga att fortsätta verksam-

heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att
en förening och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
– inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern redovisningen. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen
och därmed enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Motormännens Riksförbund för år 2017.
Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till moderföreningen och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 13 mars 2018
Mikael Käll						Seved Röstberg
KPMG AB						Förtroendevald revisor
Auktoriserad revisor
Eija Lauronen
Förtroendevald revisor
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Granskningsrapport

Till kongressen i Motormännens Riksförbund
Org nr 802002-3498
Undertecknade revisorer har tillsammans med
huvudansvarige auktoriserade revisorn Mikael Käll
genomfört ordinarie revision av Motormännens
Riksförbund för år 2015. En ren revisonsberättelse
för år 2015 har avgivits gemensamt av samtliga
revisiorer.

Revisionen för 2015 omfattar även en direkt medlemsinriktad granskning av verksamheten, det vill
säga hur styrelsen behandlat och utfört vad kongressen beslutat samt att verkställande direktören
utfört de uppgifter som blivit förelagda av styrelsen och i övrigt följt den av styrelsen fastlagda
arbetsordningen.

Stockholm den 26 februari 2016

Lena Koepke Holmvall		

Lars-Olof Olsson
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Åtgärdslista avseende kongressbeslut
avseende motioner 2014
25

Utbildningsmaterial

Beslut:

Förbundet snarast tillhandahåller ett kursmaterial typ ”Renovera ditt körkort”

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Flera studieförbund har vidtalats för att få till ett samarbete i frågan. Inget förbund har
hittills visat något intresse. Kursmaterial finns redan idag att tillgå via STR.

Åtgärdslista avseende kongressbeslut
avseende motioner 2016
1

Realistiska nivåer av bilars uppgivna bränsleförbrukning

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

--

2

Motormännens framtida arbete med förnybara bränslen

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

--

3

90

Återinför skrotningspremien

Beslut:

Uppdra åt förbundsstyrelse att beakta styrelsens förslag i förbundets arbete med att få
en mer hållbar fordonsflotta.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Arbetas kontinuerligt med i såväl remisskrivning som genom opinionsbildning.
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4

Förenkling av inköp av elbil

Beslut:

att bifalla motionen med tillägget
att beakta infrastrukturen för laddstationer.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Arbetas kontinuerligt med i såväl remisskrivning som genom opinionsbildning.

5

Körkortskrav för att äga bil i Sverige

Beslut:

att avslå motionen med beaktande av mobilitetsprogrammet.

Ansvarig:

--

Åtgärd:

--

6

Stulna nummerskyltar

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Motormännens Riksförbund påtalar problemet så snart tillfälle ges.

7

Krav att bevisa innehav av körkort

Beslut:

Att kongressen ger Motormännens styrelse i uppdrag att trycka på om lagstöd för att
säkerställa att en bilförare innehar ett körkort.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

--

8

Belysningskrav på traktorer och andra arbetsfordon

Beslut:

att bifalla motionen samt
att uppdra åt styrelsen att genomföra en fördjupad utredning om de belysningskrav
som föreligger för olika fordon.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

--
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9

Se över om hastighetsgränser blivit orimligt låga

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Remissvar Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard Dnr TRV2016/19427.

10

Bort med blinkande ut från cirkulationsplatser

Beslut:

Avslag.

Ansvarig:

--

Åtgärd:

--

11

Gratis åtgärd för att öka flödet vid stopp och väjningsplikt

Beslut:

Avslag.

Ansvarig:

--

Åtgärd:

--

12

Bort med huvudleder i tätorter

Beslut:

Avslag.

Ansvarig:

--

Åtgärd:

--

13

92

Önskemål om tilläggstavla på vägmärke Körfältsindelning på sträcka
2+1 vägar norr om Stockholm eller hela landet

Beslut:

Bifall.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Kontakt har skett med ansvarig handläggare på Trafikverket. Trafikverket ser inget
behov av tilläggsskyltar.
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14

Mötesplatser på små vägar

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

--

15

Omkörningsförbud för lastbilar på de skånska motorvägarna

Beslut:

att anse motionen besvarad, med tillägget att förbundsstyrelsen bör verka för att
berörda myndigheter utreder behovet av temporära omkörningsförbud för tung trafik
under vissa tidpunkter, i hela landet.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

--

16

Förbättrad vinterväghållning

Beslut:

att bifalla motionen och uppdra åt förbundsstyrelsen att kontakta ansvariga myndigheter i frågan samt föreslå en förbättrad kvalitetssäkring av vinterväghållningen.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Tagit upp frågan i Trafikverkets persontransportråd.

17

Angående sidomarkeringskäppar på allmän väg

Beslut:

att bifalla motionen och uppdra åt förbundsstyrelsen att kontakta ansvariga myndigheter samt verka för att allmänna vägar förses reflexkäppar.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

--

18

Trafikfarliga busshållplatser

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

--
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19

Inget krav på sommardäckslag

Beslut:

Avslag.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Fortsatt information om vikten av att använda bra sommardäck sommartid. Det finns
krafter som arbetar för en lag. (NTF och DRF).

20
Beslut:

att Motormännen fortsätter verka för tydligt förbud mot handhållen mobiltelefon och
att därmed anse motionen besvarad.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Motormännen har fortsatt lyfta frågan, kommunicera vägombudsundersökningen,
artikel i tidningen Motor, Kampanj sluta rattsurfa, vi har lyft behovet av förbud i
kontakt med Transportstyrelsens utredare. 25 april 2017 föreslog Transportstyrelsen
skärpt lagstiftning mot handhållen mobil.

21

Aggressiviteten i trafiken

Beslut:

Uppdra åt förbundsstyrelse att beakta styrelsens förslag i förbundets arbete med att få
en mer hållbar fordonsflotta.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

--

22
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Förbjud helt mobilprat och knappande på radio, GPS, färdskrivare och andra
apparater för föraren under färd med motorfordon

Utökning alternativt återupprättande av trafikpolisens verksamhet

Beslut:

Motormännens kongress 2016 ger styrelsen i uppdrag att verka för att påverka berörda
myndigheter.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avdelningen

Åtgärd:

Motormännen har vid flera tillfällen debatterat frågan om det minskade antalet trafikpoliser och den negativa inverkan det har på trafiksäkerheten. För att rikta uppmärksamheten på frågan har Motormännen visat på sambandet mellan minskat antal
trafikpoliser och därmed minskat antal nykterhetskontroller samtidigt som antalet
dödade och skadade i alkoholrelaterade olyckor har ökat drastiskt. Nyheten väckte
stor uppmärksamhet i media. Vi har också uppmärksammat hur många trafikanter som
nonchalerar stoppskyltar respektive rödljus, samt själva mätt hastigheten utanför skolor.
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23

Bländande blåljus baktill på utryckningsfordon – en trafikfara

Beslut:

Avslag.

Ansvarig:

--

Åtgärd:

--

24

Organisationen Motormännens uppgift

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avd

Åtgärd:

--

25

Drivmedelsförbrukning, försäkringar och tidningen Motor

Beslut: 		

Besvarad.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avd

Åtgärd:

--

26

Gratis betalkort för medlemmar

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Marknadsavdelningen

Åtgärd:

Det finansiella läget som råder på marknaden stoppar möjligheten att få bättre villkor utan tvärtom dyrare korthantering. Kvarvarande möjlighet är att alliera sig med
bensinbolagen och erbjuda bensinbolagens kreditkort men då utan M-branding. Avtal
med Handelsbanken/Ecter uppsagt, sista dag 171231 på grund av kraftig prishöjning
mot medlem. Ett bensinkort i samarbete med Preem är ett betal/kreditkort som är
gratis för medlemmar. Kortet innehåller en drivmedelsrabatt på 40 öre per liter samt
en bonus på 1.00 procent på övriga inköp.

27

Förbättrade medlemsförmåner

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Marknadsavdelningen

Åtgärd:

Ett kontinuerligt arbete, men med fallande medlemsantal svårare och svårare. Närmast att nå en förbättring är arbete med högre rabatt på drivmedel. Exklusivavtal med
Preem med marknadens högsta rabatt för privatpersoner (40 öre) lanserat Q1.
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28

Rabatter vid köp av ny bil som medlemsförmån

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Marknadsavdelningen

Åtgärd:

--

29

Motion angående medlemsavgifter

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

Marknadsavdelningen

Åtgärd:

Medlemskap 50 år har uppvaktats med diplom. Åldersdifferentierade medlemskap
fasas ut 2017–2018 enligt styrelsens beslut.

30

Byt namn på Motormännen

Beslut:

att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda frågan om namnbyte, samt
att redovisa utredningens resultat med tillhörande förslag senast för kongressen 2018.

Ansvarig:

VD

Åtgärd:

Under 2017 har arbetet med Motormännens framtida varumärke och därmed också
dess namn inletts. Förbundsstyrelsen har tagit sig an frågan med ett brett anslag inkluderande interna och externa intervjuer, tester av alternativ och fördjupande diskussioner. Avsikten är att under 2018 närma sig ett genomarbetat förslag att presentera kongressen där inte bara namnet beslutas om. Kongressen 2018 kommer att på sitt bord
ha en rapport om utredningens resultat i enlighet med beslutet på kongressen 2016.

31
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Sammansättningen av Motormännens styrelse

Beslut:

att instruktionen till valberedningen understryker vikten av frågan om kompetens och
jäv.

Ansvarig:

VD/ordf.

Åtgärd:

Frågan har överlämnats till valberedningen med avsikten att den ska ta hänsyn till
motionens anda i sitt arbete. Frågan om förbundsstyrelsens sammansättning har tagits
upp i förbundsstyrelsen och bland annat på förbundsråden under kongressperioden.
Ytterst är det medlemmarnas val av kongressledamöter som har själva sakfrågan i sin
hand inför nomineringar och val.
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32

Sammansättningen av Motormännens styrelse och Stadgeändring
alternativt uttalande av policy såvitt avser valbarhet till uppdrag som
styrelseledamot i förbundsstyrelsen

Beslut:

att instruktionen till valberedningen understryker vikten av frågan om kompetens och
jäv.

Ansvarig:

VD/ordf.

Åtgärd:

Se svar på motion 31.

33

Förslag till stadgeändring alternativt uttalande av policy, kap 7 valberedningen

Beslut:

Besvarad.

Ansvarig:

VD/ordf.

Åtgärd:

Se svar på motion 31.

Proposition Mobilitetsprogram
Beslut:

att fastställa Mobilitetsprogrammet med tillägg i avsnitt 4, 6 stycket, 4 raden: Många
allvarliga olyckor kan undvikas om feldoserade kurvor åtgärdas när vägar får underhållsbeläggning.

Ansvarig:

Kommunikation & Samhällspolitiska avd.

Åtgärd:

Mobilitetsprogrammet är uppdaterat i enlighet med ovan.
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Proposition:
Förslag till nya stadgar
för Motormännens Riksförbund
Motormännens Riksförbunds kongress är organisationens högsta beslutande organ. Det är när kongressen samlas som politiken formas och färdriktningen beslutas om. Kongressen väljer också styrelsen som
leder, tillsammans med aktiva och medarbetare, verksamheten när kongressen inte är samlad. För att alla
medlemmar i Motormännen ska kunna ha en klar bild av hur arbetet ska ledas och följas upp utgår vi från
förbundets stadga. Stadgan beskriver inte så mycket vad som ska göras i Motormännen, utan snarare hur
och ibland vad organisationen inte kan göra.
Men en stadga ska också ta hänsyn till situationer som kan uppstå i framtiden, en verklighet som vi ännu
inte vet något om. Det är därför viktigt att en så stor förening som Motormännen arbetar med en stadga
som är transparent, tydlig, principiell och har fasta ramar men med en viss flexibilitet inom gränserna.
Stadgan är kort sagt Motormännens lagbok. Allt kan eller ska inte regleras i den, men de delar som är
viktiga ska vara tydliga i sin skrivning.
Arbetet med nya stadgar har nu pågått under en längre tid. Valberedningen har under flera år varnat för
det allt mer komplicerade arbetet att finna kandidater till kongressvalen. I valdistrikt har det till och med
varit så att antalet kandidater varit detsamma som antalet mandat och det finns en tydlig risk att detta blir
ett faktum på allt fler platser. Med detta som grund har förbundsstyrelserna inför kongressen 2016 och nu
2018 arbetat med att modernisera vår stadga.
Förbundsstyrelsen lade en proposition med förslag på ny stadgetext inför kongressen 2016. Förslaget fick
förvisso bifall av en majoritet av kongressledamöterna, men inte den kvalificerade (2/3) majoritet som
stadgarna föreskriver för att dessa ska kunna ändras på en sittande kongress.
Förbundsstyrelsen beslutade därför att inleda en ny process med målet att återkomma till kongressen
2018 med ett nytt, genomarbetat och förankrat stadgeförslag.
Förbundsstyrelsen som valdes 2016 beslutade att utse en stadgekommitté med uppdraget att dels förändra innevarande förslag till nya stadgar så att förslaget bättre anpassades till den kritik och de förslag
som uppstod på kongressen 2016 och dels genomföra rådslag med kongressombuden vilka genomfördes i
början av 2017. Förslaget till stadgar togs även upp i samband med ordförandekonferensen hösten 2017.
Under arbetet har många synpunkter lämnats på förbundsstyrelsens förslag. Formella sådana i samband
med de genomförda rådslagen, under diskussionerna i samband med ordförandekonferensen men även
informellt och skriftligen från enskilda aktiva. Dessa synpunkter har i flera fall inneburit en fördjupad
diskussion med förslagsställarna.
Förbundsstyrelsen anser att det är av avgörande betydelse att Motormännen får nya stadgar som bättre
motsvarar den situation organisationen och samhället befinner sig i.
Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen att i första hand anta det nya förslaget till stadgar med kvalificerad majoritet. Om en sådan inte nås på kongressen 2018 är det förbundsstyrelsens mening att i andra
hand då föreslå kongressen att bekräfta kongressens 2016 beslut om nya stadgar.
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Förbundsstyrelsen föreslår vidare att kongressen beslutar om en så kallad omedelbar justering, vilket
innebär att stadgan gäller från och med kongressens avslutande. Detta påverkar bland annat val till styrelsen då samtliga platser i enlighet med både vår nuvarande stadga som förslagen ska väljas på kongressen
2018. Förbundsstyrelsen föreslår att på förslag från valberedningen väljs tre ledamöter med en mandatperiod om ett år och resten av ledamöterna på två år. På kongressen 2019 väljs personer på platserna för två
år och från då gäller den nya stadgan fullt ut på denna punkt.
Däremot är valda ombud till kongressen valda för en period om fyra år (2016–2019) och förbundsstyrelsen menar att vi inte ändrar på detta förrän från och med att en ny kongress tillträtt 1 januari 2020.
Förbundsstyrelsen föreslår
att anta föreliggande förslag till stadgar för Motormännens Riksförbund,
att om kongressen inte med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade fattar beslut om att anta förslaget till nya stadgar föreslå kongressen bekräfta vilande förslag till nya stadgar som fattades med enkel
majoritet på kongressen 2016, samt
att föreslå kongressen anse beslutet för omedelbart justerat med följande övergångsregler mellan nuvarande och ny stadga:
–

antalet valda ombud, i enlighet med § 4 Kongressen, anses vara 85 stycken, i enlighet med nuvarande stadga, till och med 2019-12-31 då ny stadgas antal ledamöter väljs till kongressombud
2020–2023, samt

–

kongressen i enlighet med § 4 ärendelistans punkt 13 ”val av förbundsstyrelse” väljer tre stycken
ledamöter för ett år t.o.m. kongressen 2019 samt att välja tre (fyra om förslag 2016 beslutas om)
ledamöter för två år.

Läsanvisning
Förbundsstyrelsen har beslutat uppdra åt en stadgekommitté bestående av arbetsutskottet, VD och
Niklas Kristoffersson (adjungerad sekreterare) att utarbeta ett förslag till nya stadgar. Detta förslag syftar
till att ge en överblick över nuvarande stadgelydelse, förslag till ny lydelse samt kommentarer.
Nuvarande stadgelydelse är aktuell stadga.
Proposition 2016 är förbundsstyrelsens proposition till kongressen 2016 och som antogs av kongressen
med enkel majoritet.
Nytt förslag 2018 är förslaget till ny stadga från förbundsstyrelsen.
Rödmarkerad text är ändringar från ”Proposition kongress 2016” till ”Nytt förslag 2018”.
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Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

1. Ändamål

Motormännens Riksförbund är en obunden
konsumentorganisation för landets bilister i frågor som rör
möjligheten att transportera sig ekonomiskt
och trafiksäkert, med
hög framkomlighet på
ett miljömässigt bra
sätt.

Motormännens Riksförbund är en obunden konsumentorganisation för landets
bilister i frågor som
rör möjligheten att
transportera sig
ekonomiskt och trafiksäkert, med hög
framkomlighet på ett
miljömässigt bra sätt.

Motormännens RiksIngen ändring
förbund är en obunden mot 2016.
konsumentorganisation för landets bilister i frågor som rör
möjligheten att transportera sig ekonomiskt
och trafiksäkert, med
hög framkomlighet på
ett miljömässigt bra
sätt.

Motormännens Riksförbund för sina med-lemmars talan genom
att påverka politiker,
samhälle och näringsliv
i dessa frågor.

Motormännens Riksförbund företräder
medlemmarna genom
att påverka politiker,
samhälle och näringsliv i dessa frågor.

Motormännens Riksförbund företräder
medlemmarna genom
att påverka politiker,
samhälle och näringsliv i dessa frågor.

Motormännens
Riksförbund erbjuder medlemmarna
kunskap, tjänster,
service och aktiviteter som gör att
medlemmarna upplever påtaglig nytta
och glädje med sitt
medlemskap.

Motormännens
Riksförbund erbjuder medlemmarna
kunskap, tjänster,
service och aktiviteter som gör att
medlemmarna upplever påtaglig nytta
och glädje med sitt
medlemskap.

Motormännens
Riksförbund erbjuder medlemmarna
kunskap, tjänster,
service och aktiviteter som gör att
medlemmarna upplever påtaglig nytta
och glädje med sitt
medlemskap.

Medlemmarna utgör
basen för Motormännens Riksförbund.
Medlem är den fysiska
eller juridiska person
som ställer sig bakom
förbundets ändamål
och som har betalat
fastställd medlemsavgift.

Medlemmarna utgör
basen för Motormännens Riksförbund.
Medlem är den
fysiska eller juridiska
person som ställer
sig bakom förbundets
ändamål och som
har betalat fastställd
medlemsavgift.

Ingen ändring
Medlemmarna utgör
basen för Motormän- mot 2016.
nens Riksförbund.
Medlem är den fysiska
eller juridiska person
som ställer sig bakom
förbundets ändamål
och som har betalat
fastställd medlemsavgift.

Hedersmedlem utses
av kongressen på förslag av förbundsstyrelsen.

Hedersmedlem
utses av kongressen
på förslag av förbundsstyrelsen.

Hedersmedlem utses
av kongressen på förslag av förbundsstyrelsen.

2. Medlemskap
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Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

Förbundet är organiserat enligt följande:

Förbundet är organise- Ingen ändring
rat enligt följande:
mot 2016.

Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande
organ.

Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande
organ.

Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande
organ.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är
förbundets högsta
beslutande organ mellan kongresserna och
leder verksamheten.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är
förbundets högsta
beslutande organ mellan kongresserna och
leder verksamheten.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är
förbundets högsta
beslutande organ mellan kongresserna och
leder verksamheten.

Arbetsutskott
Arbetsutskottet har till
uppgift att handlägga
de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar dit.

Arbetsutskott
Arbetsutskottet har till
uppgift att handlägga
de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar dit.

Arbetsutskott
Arbetsutskottet har till
uppgift att handlägga
de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar dit.

Verkställande direktör
Verkställande direktör utses av förbundsstyrelsen och
leder den löpande verksamheten i enlighet
med direktiv från förbundsstyrelsen.

Verkställande direktör
Verkställande direktör utses av förbundsstyrelsen och
leder den löpande verksamheten i enlighet
med direktiv från förbundsstyrelsen.

Verkställande direktör
Verkställande direktör utses av förbundsstyrelsen och
leder den löpande verksamheten i enlighet
med direktiv från förbundsstyrelsen.

Klubbar och
lokalavdelningar
Klubbar och lokalavdelningar bedriver
regional och lokal verksamhet.

Klubbar och
lokalavdelningar
Klubbar och lokalavdelningar bedriver
regional och lokal
verksamhet.

Klubbar och
lokalavdelningar
Klubbar och lokalavdelningar bedriver
regional och lokal verksamhet.

3. Organisation Förbundet är organiserat enligt följande:

Kommentar
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Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

4. Kongressen

Kongressen är förbundets högsta beslutande
organ. Ordinarie kongress hålls vartannat år
före april månads utgång.

Kongressen är förbundets högsta beslutande
organ.

Kongressen är förbun- Förändringar är
dets högsta beslutande markerade i rött.
organ.
Förslaget om
År med ojämna årtal
kongressbegrepp
hålls kongress. År med bygger på det
jämna årtal hålls
faktum att det
motionskongress.
endast är motionsKongress eller motions- behandlingen
kongress ska genom- samt eventuellt
föras årligen före april beslut om format som skiljer.
månads utgång.
I stadgetext
Extra kongress samman- måste dock detta
kallas av förbundsstyr- skrivas ut på
elsen på eget initiativ många platser
eller om förbundsstyr- vilket gör texten
elsen mottagit skriftlig längre.
begäran från minst två
av revisorerna, alternativt minst 20 % av
valda ordinarie kongressledamöter.

Kongressen består av
85 valda kongressledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter.
Röstberättigad är vald
ledamot av kongressen
och ledamot av förbundsstyrelsen. Varje
röstberättigad har en
röst. Kongressens beslut fattas med enkel
majoritet om inte annat
anges i stadgarna. Vid
lika röstetal har kongressens ordförande
utslagsröst utom vid
val, då lotten avgör.
Beslut vid kongressen
fattas genom öppen
omröstning. Vid val
skall det vara sluten
omröstning. Vid sluten
omröstning skall valsedeln uppta lika många
namn som valet avser.

Ordinarie kongress
hålls årligen före april
månads utgång.
Kongressen består av
61 valda kongressledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter.
Röstberättigad är vald
ledamot av kongressen och ledamot av
förbundsstyrelsen.
Varje röstberättigad
har en röst. Kongressens beslut fattas
med enkel majoritet
om inte annat anges
i stadgarna. Vid lika
röstetal har kongressens ordförande utslagsröst utom vid
val, då lotten avgör.

Beslut vid kongressen
fattas genom öppen
omröstning. Vid val
skall det vara sluten
omröstning. Vid sluLedamot av förbundets ten omröstning skall
valsedeln uppta lika
styrelse äger ej delta i
beslut om ansvarsfrihet många namn som
valet avser.
eller vid val.
Alla medlemmar äger
rätt att närvara som
åhörare.
Tid och plats för kongressen bestäms av
förbundsstyrelsen.

Ledamot av förbundsstyrelsen äger ej delta
i beslut om ansvarsfrihet eller vid val.
Alla medlemmar äger
rätt att närvara som
åhörare efter anmälan.
Tid och plats för kongressen bestäms av
förbundsstyrelsen.
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Extra kongress skall
hållas så snart som
möjligt, dock senast
två månader från det
att giltig begäran inkommit till förbundsstyrelsen.
Kongress och extrakongress arrangeras
efter beslut i förbundsstyrelsen i plenum
(fysiskt möte) eller i
digital form.
Motionskongress
arrangeras i plenum
(fysiskt möte) på plats
som förbundsstyrelsen
beslutar om.
Kongressen består av
65 valda kongressledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter.
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Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

4. Kongressen
forts.

Senast 10 veckor före
ordinarie kongress skall
kongressens ledamöter
erhålla skriftlig kallelse.
Senast 20 dagar före
ordinarie kongress skall
ledamöterna erhålla
förslag till dagordning
och underlag för de
ärenden som avses bli
behandlade enligt dagordningen.

Senast 10 veckor före
ordinarie kongress
skall kongressens ledamöter erhålla skriftlig
kallelse. Senast 20
dagar före ordinarie
kongress skall leda-möterna erhålla förslag till dagordning
och underlag för de
ärenden som avses
bli behandlade enligt
dagordningen.

Röstberättigad är vald
ledamot av kongressen
och ledamot av förbundsstyrelsen.

Extra kongress sammankallas av förbundsstyrelsen på eget initiativ
eller om förbundsstyrelsen mottagit skriftlig
begäran från minst två
av revisorerna alternativt minst 20 % av
valda ordinarie kongressledamöter. Extra
kongress skall hållas så
snart som möjligt, dock
senast två månader från
det att giltig begäran
inkommit till förbundsstyrelsen.

Extra kongress sammankallas av förbundsstyrelsen på eget initiativ eller om förbundsstyrelsen mottagit
skriftlig begäran från
minst två av revisorerna alternativt minst
20 % av valda ordinarie kongressledamöter.
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Varje röstberättigad har
en röst. Kongressens beslut fattas med enkel
majoritet om inte annat
anges i stadgarna. Vid
lika röstetal har kongressens ordförande utslagsröst utom vid val,
då lotten avgör.
Beslut vid kongressen
fattas genom öppen
omröstning. Vid val
skall det vara sluten
omröstning. Vid sluten
omröstning skall valsedeln uppta lika många
namn som valet avser.
Ledamot av förbundsstyrelsen äger ej rätt att
delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val.

Extra kongress skall
hållas så snart som
möjligt, dock senast
två månader från det Alla medlemmar äger
att giltig begäran in- rätt att närvara som
Senast tre veckor före
kommit till förbunds- åhörare efter anmälan.
extra kongress skall
styrelsen.
kongressens ledamöter
Tid, plats och form för
erhålla skriftlig kallelse. Senast tre veckor före kongress fastställs av
extra kongress skall förbundsstyrelsen.
Senast sju dagar före
kongressens ledamö- Senast 10 veckor före
extra kongress skall
ter erhålla skriftlig
ledamöterna erhålla
kongress eller motionsförslag till dagordning kallelse.
kongress skall kongresoch underlag för de
Senast sju dagar före sens ledamöter erhålla
ärenden som avses
extra kongress skall skriftlig kallelse.
bli behandlade enligt
ledamöterna erhålla Senast 20 dagar före
dagordningen.
förslag till dagordning kongress eller motionsoch underlag för de
kongress skall ledamöärenden som avses
terna erhålla förslag till
bli behandlade enligt dagordning och underdagordningen.
lag för de ärenden som
avses bli behandlade
enligt dagordningen.

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

103

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

4. Kongressen
forts.

Vid ordinarie kongress
skall minst följande
ärenden behandlas:

Vid ordinarie kongress
skall minst följande
ärenden behandlas:

1. Val av funktionärer

1. Val av funktionärer

Senast tre veckor före
extra kongress skall kongressens ledamöter erhålla skriftlig kallelse.

a. Protokollförare

a. Protokollförare

b. Ordförande och
vice ordförande

b. Ordförande och
vice ordförande

c. Två ledamöter som
tillsammans med ordförande och vice ordförande skall justera
protokollet samt tillika
vara rösträknare.

c. Två ledamöter som
tillsammans med ordförande och vice ordförande skall justera
protokollet samt tillika vara rösträknare.

2. Upprop.

2. Upprop.

3. Fråga om kongressen 3. Fråga om kongresblivit behörigen kallad. sen blivit behörigen
kallad.
4. Fastställande av
föredragningslista.
4. Fastställande av
föredragningslista.
5. Styrelsens redovisning av verksamheten
5. Styrelsens redovisunder kongressperioning av verksamheten
den.
inklusive resultat- och
balansräkning för
6. Behandling av reviverksamhetsåret.
sorernas berättelser.
6. Behandling av revi7. Fastställande av
sorernas berättelser.
resultat- och balansräkningar.
7. Fastställande av
resultat- och balans8. Fråga om ansvarsräkningar.
frihet för styrelsen.
8. Fråga om ansvars9. Föredragning av
frihet för styrelsen.
verksamhetsplan och
budget
9. Information om
kommande verk10. Frågor väckta av
samhet.
styrelsen.
10. Frågor väckta av
11. Frågor väckta av
styrelsen.
medlemmar.
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Senast sju dagar före
extra kongress skall
ledamöterna erhålla
förslag till dagordning
och underlag för de
ärenden som avses
bli behandlade enligt
dagordningen.
Vid kongress eller
motionskongress skall
följande ärenden alltid
behandlas:
1. Val av funktionärer
a. Protokollförare
b. Ordförande och
vice ordförande
c. Två ledamöter som
tillsammans med ordförande och vice ordförande skall justera
protokollet samt tillika
vara rösträknare.
2. Upprop.
3. Fråga om kongressen blivit behörigen
kallad.
4. Fastställande av
föredragningslista.
5. Styrelsens redovisning av verksamheten
inklusive resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret.
6. Behandling av revisorernas berättelser.

Kommentar

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

4. Kongressen
forts.

12. Fastställande av
högsta medlemsavgiften.

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

Kommentar

7. Fastställande av
11. Fastställande av
högsta årliga medlems- resultat- och balansavgift för fysiska per- räkningar.
soner.
8. Fråga om ansvars13. Fastställande av
arvoden till styrelsens 12. Fastställande av ar- frihet för styrelsen.
ledamöter, revisorer
voden till styrelsens
9. Information om
och andra funktionärer. ledamöter, revisorer
och andra funktionärer. kommande verksamhet.
14. Val av förbundsstyrelse
13. Val av förbunds10. Frågor väckta av
styrelse
styrelsen.
a. Ordförande
a. Ordförande för
11. Fastställande av
b. Förste och andre
ett år
högsta årliga medlemsvice ordförande
avgift för fysiska perb. Vice ordförande
c. Övriga ledamöter för ett år
soner.
15. Val av revisorer
jämte ersättare.

c. Övriga ledamöter
växelvis för två år.

16. Val av valberedning. 14. Val av revisorer
jämte ersättare för
d. Ordförande och
ett år.
vice ordförande
e.

Övriga ledamöter

f.

Ersättare

Vid extra kongress behandlas – förutom
punkterna 1–3 ovan
– endast den eller de
frågor som föranlett
att kongressen har
sammankallats.

15. Val av valberedning.
a. Ordförande och
vice ordförande för
ett år.
b. Övriga ledamöter
växelvis för två år.
Vart fjärde år utökas
den ordinarie kongressen till en ordinarie kongress med
motionsbehandling.
Utöver ovan nämnda
ärenden behandlas
frågor väckta av medlemmar samt motioner.

12. Fastställande av
arvoden till styrelsens
ledamöter, revisorer
och andra funktionärer.
13. Val av förbundsstyrelse
a. Ordförande för
ett år
b. Vice ordförande
för ett år
c. Tre ledamöter väljs
växelvis för två år
14. Val av tre revisorer
jämte ersättare för
dessa för ett år
15. Val av valberedning
a. Ordförande för
ett år
b. Vice ordförande
för ett år
c. Övriga ledamöter
växelvis för två år
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FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

4. Kongressen
forts.

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

Vid extra kongress
behandlas – förutom
punkterna 1–4 ovan
– endast den eller de
frågor som föranlett
att kongressen har
sammankallats.

Vid motionskongress
ska även följande ärenden alltid behandlas:

Kommentar

16. Frågor skriftligen
väckta av medlemmar
(motionsbehandling)
Vid extra kongress
behandlas – förutom
punkterna 1–4 ovan
– endast den eller de
frågor som föranlett
att kongressen har
sammankallats.

5. Val till
kongressen

106

För val av ledamöter
till kongressen indelas
landet i valkretsar som
motsvarar riksdagsvalkretsarna.

För val av ledamöter
till kongressen indelas
landet i valkretsar
som motsvarar riksdagsvalkretsarna.

För val av ledamöter
till kongressen indelas
landet i valkretsar som
motsvarar riksdagsvalkretsarna.

Förändringar är
markerade i rött.
Förtydligande
rörande mandatfördelningarna.
Fördelningen mellan
Fördelningen mellan Fördelningen av man- Kompletterande
valkretsarna av de 85
valkretsarna av de 61 daten baseras på med- text som inklukongressledamöterna
kongressledamöterna lemsantalet i valkrets- derar ersättare
arna den 31 juli det år till ombud.
sker proportionellt
sker proportionellt
enligt uddatalsmetoenligt uddatalsmeto- när val skall äga rum. Konsekvensänden. Dock erhåller alla den. Dock erhåller alla
dringar avseende
Fördelningen mellan
valkretsar minst ett
valkretsar minst ett
benämningar
valkretsarna av de 65
mandat.
mandat.
på kongress och
kongressledamöterna
motionskongress
sker enligt den av riksFördelningen av
Fördelningen av
markeras i rött.
dagen beslutade metodmandaten baseras
mandaten baseras
på medlemsantalet i
på medlemsantalet i en för mandatfördelning i riksdagsval (jämkvalkretsarna den 31 juli valkretsarna den 31
det år när val skall äga juli det år när val skall ade uddatalsmetoden).
rum.
äga rum.
Valkrets som med
denna metod inte tillMedlem (fysisk person) Medlem (fysisk perdelas ett mandat i
kan nomineras som
son) kan nomineras
kraft av antalet medledamot i den egna
som ledamot i den
valkretsen. Valbar är
egna valkretsen. Val- lemmar, erhåller ett
den som nominerats,
bar är den som nomi- garantimandat. Garantimandat tas från sist
förklarat sig beredd
nerats, förklarat sig
att deltaga i val samt
beredd att delta i val fördelade mandat.
inkommit med en pre- samt inkommit med
Medlem (fysisk persentation vilken skall
en presentation vilken
finnas tillgänglig för de skall finnas tillgänglig son) kan nomineras
som kongressledamot
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FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

5. Val till
kongressen
forts.

röstberättigade i samband med att de avger
sin röst.

för de röstberättigade
i samband med att de
avger sin röst.

Medlem har vid val
av ledamot inom sin
valkrets en röst.

Medlem har vid val
av ledamot inom sin
valkrets en röst.

Ledamot till kongressen väljs för en tid av
fyra år.

Ledamot till kongressen väljs för en tid av
fyra år.

i den egna valkretsen.
Valbar är den som
nominerats, förklarat
sig beredd att delta i
val samt inkommit med
en presentation vilken
skall finnas tillgänglig
för de röstberättigade
i samband med att de
avger sin röst.

Ledamot som inte
längre är medlem i
förbundet, avflyttar
från valkretsen, väljs
till styrelseledamot i
förbundet eller dess
företag eller avsäger
sig uppdraget är inte
längre ledamot. Sak
samma gäller ledamot
som anställs i, kommer
i ett anställningsliknande förhållande till
eller i större utsträckning utför förvärvsarbete för förbundet eller
dess företag.

Ledamot som inte
längre är medlem i
förbundet, avflyttar
från valkretsen, väljs
till styrelseledamot i
förbundet eller dess
företag eller avsäger
sig uppdraget är inte
längre ledamot. Sak
samma gäller ledamot som anställs i,
kommer i ett anställningsliknande förhållande till eller i större
utsträckning utför
förvärvsarbete för
förbundet eller dess
företag.
Förbundsstyrelsen
svarar för att val till
kongressen genomförs.

Kommentar

Medlem har vid val av
kongressledamöter inom
sin valkrets en röst.
Kongressledamot väljs
i fallande ordning baserat på resultatet av
val till kongress. Icke
valda kandidater väljs i
fallande ordning till ersättare för ledamot.
Ledamot till kongressen väljs för en tid av
fyra år.
Kongressledamot som
inte längre är medlem i
förbundet, avflyttar
från valkretsen, väljs
till styrelseledamot i
förbundet eller dess
företag eller avsäger
sig uppdraget är inte
längre ledamot av
kongressen. Samma
sak gäller kongressledamot som anställs i,
kommer i ett anställningsliknande förhållande till eller i större
utsträckning utför
förvärvsarbete för
förbundet eller dess
företag.
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FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

5. Val till
kongressen
forts.

Nytt förslag 2018

Kommentar

Vid avgång av ledamot väljs ersättare i
fallande ordning som
ledamot för resterande
valperiod.
Styrelsen svarar för
att val till kongressen
genomförs.

108

6. Val till övriga Alla medlemmar har
förtroende- rätt att framföra
uppdrag
skriftligt förslag till de
val till förtroendeuppdrag som skall förrättas vid kongressen.
Förslag skall ha inkommit till förbundets
huvudkontor senast
den 31 januari det år
ordinarie kongress
genomförs. Sker val
vid extra kongress äger
medlem rätt att senast
två veckor dessförinnan
inkomma med förslag
enligt ovan.

Alla medlemmar har
rätt att framföra
skriftligt förslag till de
val till förtroendeuppdrag som skall förrättas vid kongressen.
Förslag skall ha inkommit till förbundets
huvudkontor senast
den 31 januari det år
ordinarie kongress
genomförs. Sker val
vid extra kongress äger
medlem rätt att senast
två veckor dessförinnan
inkomma med förslag
enligt ovan.

Alla medlemmar har
rätt att framföra
skriftligt förslag till de
val till förtroendeuppdrag som skall förrättas vid kongressen.
Förslag skall ha inkommit till förbundets
huvudkontor senast
den 31 januari det år
kongress genomförs.
Sker val vid extra kongress äger medlem rätt
att senast två veckor
dessförinnan inkomma
med förslag enligt
ovan.

Valbar är den medlem
(fysisk person) som
nominerats och därefter förklarat sig beredd
att åta sig uppdraget.
Valbar är även den som
skriftligen förklarat sig
beredd att bli omvald.

Valbar är den medlem
(fysisk person) som
nominerats och därefter förklarat sig beredd
att åta sig uppdraget.
Valbar är även den som
skriftligen förklarat sig
beredd att bli omvald.

Valbar är den medlem
(fysisk person) som
nominerats och därefter förklarat sig beredd
att åta sig uppdraget.
Valbar är även den som
skriftligen förklarat sig
beredd att bli omvald.

Senast 20 dagar före
ordinarie kongress skall
ledamöterna erhålla
valberedningens förslag, tillsammans med
en likvärdig presentation av samtliga valbara. Vid val vid extra
kongress erhålls presentationerna senast

Senast 20 dagar före
ordinarie kongress skall
ledamöterna erhålla
valberedningens förslag, tillsammans med
en likvärdig presentation av samtliga valbara. Vid val vid extra
kongress erhålls presentationerna senast

Senast 20 dagar före
kongress skall ledamöterna erhålla valberedningens förslag,
tillsammans med en
likvärdig presentation
av samtliga valbara.
Vid val vid extra kongress erhålls presentationerna senast sju
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Konsekvensändringar avseende
benämningar
på kongress och
motionskongress
markeras i rött.

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

6. Val till övriga sju dagar före denförtroende- samma.
uppdrag
Om av valberedningen
forts.
föreslagen kandidat
avsäger sig sin nominering innan val har skett
skall valberedningen
inkomma med nytt
förslag.

sju dagar före densamma.

dagar före densamma.

7. Valberedning

Vid ordinarie kongress
skall utses en valberedning som skall
bereda förslag till val
av förtroendemän
som kongressen skall
besluta om.

Vid kongress skall
utses en valberedning
som skall bereda förslag till val av förtroendemän som kongressen skall besluta om.

Kommentar

Om av valberedningen
Om av valberedningen föreslagen kandidat
avsäger sig sin nomiföreslagen kandidat
avsäger sig sin nomine- nering innan val har
ring innan val har skett skett skall valberedningen inkomma med
skall valberedningen
nytt förslag.
inkomma med nytt
förslag.
Den som är vald till
ett förtroendeuppdrag
Den som är vald till
Den som är vald till
ett förtroendeuppdrag ett förtroendeuppdrag får inte komma i ett
anställningsliknande
får inte komma i ett
får inte komma i ett
förhållande till eller
anställningsliknande
anställningsliknande
i större utsträckning
förhållande till eller
förhållande till eller
utföra förvärvsarbete
i större utsträckning
i större utsträckning
utföra förvärvsarbete
utföra förvärvsarbete för förbundet eller
för förbundet eller dess för förbundet eller dess dess företag. Då upphör förtroendeuppdraföretag. Då upphör
företag. Då upphör
förtroendeuppdraget.
förtroendeuppdraget. get.

Vid ordinarie kongress
skall utses en valberedning som skall
bereda förslag till val
av förtroendemän
som kongressen skall
besluta om. Valberedningen skall bestå
av ordförande, vice
ordförande och tre
ledamöter jämte ersättare för dessa. Valberedningen sammanträder på kallelse av sin
ordförande.
Valberedningen ansvarar även för att valen
av kongressledamöter
genomförs.

Därtill bereder valberedningen de förslag
till kongressledamöter
som medlemmarna
framlägger. Valberedningen skall bestå
av ordförande, vice
ordförande och tre
ledamöter. Valberedningen sammanträder
på kallelse av sin ordförande.
Kongressen beslutar
om instruktion för
valberedningen.

Konsekvensändringar avseende
benämningar
på kongress och
motionskongress
markeras i rött.

Därtill bereder valbeFörtydligande
redningen de förslag
rörande kallelsetill kongressledamöter formuleringen
som medlemmarna
framlägger. Valberedningen skall bestå
av ordförande, vice
ordförande och tre
ledamöter. Valberedningen sammanträder
på kallelse av valberedningens ordförande.
Kongressen beslutar
om instruktion för
valberedningen.
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FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

Kommentar

8. Motioner

Alla medlemmar har
rätt att före ordinarie
kongress skicka in
skriftligt förslag, s.k.
motion, till förbundsstyrelsen som skall
yttra sig om förslaget.

Alla medlemmar har
rätt att före ordinarie
kongress med
motionsbehandling
skicka in skriftligt förslag, s.k. motion, till
förbundsstyrelsen
som skall yttra sig om
förslaget.

Alla medlemmar har
rätt att till motionskongress väcka skriftlig
fråga, s.k. motion. Förbundsstyrelsen äger
skyldighet att kommentera och ge förslag
till motionskongressen
om hur den väckta
frågan ska behandlas.

Förändringar är
markerade i rött.

Motionen skall ha inkommit till förbundets
huvudkontor senast
den 31 januari det år
kongressen äger rum.

Motionen skall ha inkommit till förbundets
huvudkontor senast
den 31 januari det år
Senast 20 dagar före
ordinarie kongress
ordinarie kongress skall med motionsbehandledamöterna erhålla
ling äger rum.
förslagen och förbundsstyrelsens yttranden.
Senast 20 dagar före
ordinarie kongress
Motionär har rätt att
med motionsbehanyttra sig med anledning dling skall ledamöterav att egen motion be- na erhålla förslagen
handlas.
och förbundsstyrelsens yttranden.
Motionär har rätt
att yttra sig med
anledning av att egen
motion behandlas.
9. Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordf, förste vice
ordf, andre vice ordf
samt sju av kongressen
valda ledamöter. Därutöver utser förbundets
personal två representanter som är ständigt
adjungerade till styrelsen.
Förbundsstyrelseledamot måste vara medlem i förbundet och
boende i riket.
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Förbundsstyrelsen består av ordförande,
vice ordförande samt
ytterligare sju av kongressen valda leda
möter.
Därutöver utser förbundets personal en
representant som är
ständigt adjungerad
till styrelsen.
Förbundsstyrelseledamot måste vara
medlem i förbundet
och boende i riket.

Konsekvensändringar avseende
benämningar
på kongress och
motionskongress
markeras i rött.

Motionen skall ha inkommit till förbundets
huvudkontor senast
den 31 januari det år
motionskongress äger
rum (jämna årtal).
Senast 20 dagar före
motionskongress skall
ledamöterna erhålla
förslagen och förbundsstyrelsens
yttranden.
Motionär har rätt
att yttra sig med
anledning av att egen
motion behandlas.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice
ordförande samt ytterligare sex av kongressen valda ledamöter.
Ordförande och vice
ordförande väljs på
kongress och motionskongress med en mandatperiod om ett år.
Ledamöter väljs med
en mandatperiod om
två år där tre av dessa
väljs på kongress
(ojämna årtal) och
resterande tre på
motionskongress
(jämna årtal).

Förändringar är
markerade i rött.
Konsekvensändringar avseende
benämningar
på kongress och
motionskongress
markeras i rött.
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Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

9. Förbundsstyrelsen
forts.

Den som ar anställd i,
står i anställningsliknande förhållande eller
i större utsträckning
utför förvärvsarbete
för förbundet eller dess
företag får dock inte
vara förbundsstyrelseledamot.

Den som är anställd i,
står i anställningsliknande förhållande eller
i större utsträckning
utför förvärvsarbete
för förbundet eller dess
företag får dock inte
vara förbundsstyrelseledamot.

Förbundsstyrelseledamot måste vara medlem i förbundet och
boende i riket. Den
som är anställd i, står
i anställningsliknande
förhållande eller i
större utsträckning
utför förvärvsarbete för
förbundet eller dess
företag får inte vara
förbundsstyrelseledamot.

Förbundsstyrelsen
sammanträder minst
två gånger per halvår
genom kallelse av förbundsordföranden eller
då minst fem styrelseledamöter så begär.

Kommentar

Förbundsstyrelsen
sammanträder minst
två gånger per halvår
genom kallelse av förbundsordföranden eller Förbundsstyrelsen
då minst fyra styrelse- sammanträder minst
två gånger per halvår
ledamöter så begär.
genom kallelse av förFörbundsstyrelsen är
Förbundsstyrelsen är bundsordföranden
beslutför då fler än
beslutför då fler än
eller då minst fyra
hälften av ledamöhälften av ledamöstyrelseledamöter
terna är närvarande.
terna är närvarande.
skriftligen så begär.
Som förbundsstyrelSom förbundsstyrelsens beslut gäller den
sens beslut gäller den Förbundsstyrelsen är
mening som biträds
mening som biträds av beslutför då fler än
hälften av ledamöterav minst hälften av
minst hälften av det
det totala antalet förtotala antalet förbunds- na är närvarande. Som
bundsstyrelseledamö- styrelseledamöter. Vid förbundsstyrelsens beslut gäller den mening
ter. Vid lika röstetal har lika röstetal har ordordföranden utslagsföranden utslagsröst. som biträds av minst
hälften av det totala
röst.
Förbundsstyrelsen
antalet förbundsstyrelFörbundsstyrelsen
anställer en verkstäl- seledamöter.
anställer en verkslande direktör som
tällande direktör
skall leda den löpande Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
som skall leda den
verksamheten i enlöpande verksamheten lighet med direktiv från
Förbundsstyrelsen ani enlighet med direktiv förbundsstyrelsen
från förbundsstyrelsen fastställd i en arbets- ställer en verkställanfastställd i en arbetordning. Verkställande de direktör som skall
sordning. Verkställande direktören är ständigt leda den löpande verksamheten i enlighet
direktören är ständigt
adjungerad till förmed direktiv från föradjungerad till förbundsstyrelsen.
bundsstyrelsen fastbundsstyrelsen.
ställd i en arbetsordning.
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FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

9. Förbundsstyrelsen
forts.

10. Arbetsutskott

Kommentar

Verkställande direktören är ständigt
adjungerad till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen
väljer inom sig ett
arbetsutskott som
består av ordförande,
vice ordförandena
och ytterligare minst
en styrelseledamot.
Arbetsutskottet skall
handlägga de ärenden
som förbundsstyrelsen
delegerar dit enligt
förbundsstyrelsens
arbetsordning.

Förbundsstyrelsen
väljer inom sig ett
arbetsutskott som
består av ordförande,
vice ordförande och
ytterligare en styrelseledamot. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som
förbundsstyrelsen
delegerar dit enligt
förbundsstyrelsens
arbetsordning.

Förbundsstyrelsen
väljer inom sig ett
arbetsutskott som
består av ordförande,
vice ordförande
och ytterligare en
styrelseledamot.
Arbetsutskottet skall
handlägga de ärenden
som förbundsstyrelsen
delegerar dit enligt
förbundsstyrelsens
arbetsordning.

Ingen ändring
mot 2016

11. Klubbar och Klubbarna och lokalavdelningarna bedriver
lokalavdelningar verksamhet i överensstämmelse med förbundets ändamål.

Klubbarna och lokalavdelningarna bedriver
verksamhet i överensstämmelse med förbundets ändamål.

Klubbarna och lokalavdelningarna bedriver
verksamhet i överensstämmelse med förbundets ändamål.

Ingen ändring
mot 2016

Förbundsstyrelsen
fastställer normalstadgar för klubbarna samt
beslutar om ev. avsteg
från normalstadgarna.

Förbundsstyrelsen
fastställer normalstadgar för klubbarna samt
beslutar om ev. avsteg
från normalstadgarna.
Övriga förhållanden
regleras i avtal mellan
Riksförbundet och
respektive klubb.

Förbundsstyrelsen
fastställer normalstadgar för klubbarna samt
beslutar om ev. avsteg
från normalstadgarna.
Övriga förhållanden
regleras i avtal mellan
Riksförbundet och
respektive klubb.

Beslutsprotokoll skall
föras vid kongress samt
vid styrelseoch valberedningssammanträden.

Beslutsprotokoll skall
föras vid kongress
samt vid styrelseoch valberedningssammanträden.

Beslutsprotokoll skall
föras vid kongress
samt vid styrelseoch valberedningssammanträden.

12. Protokoll
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FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

13. Räkenskapsår

Förbundets räkenskapsår sammanfaller med
kalenderåret. Före
mars månads utgång
skall föregående års
räkenskapshandlingar
och protokoll överlämnas till revisorerna.

Förbundets räkenskapsår sammanfaller med
kalenderåret. Före
mars månads utgång
skall föregående års
räkenskapshandlingar
och protokoll överlämnas till revisorerna.

Förbundets räkenskaps- Ingen ändring
år sammanfaller med
mot 2016
kalenderåret. Före
mars månads utgång
skall föregående års
räkenskapshandlingar
och protokoll överlämnas till revisorerna.

Efter granskning skall
revisorerna avge revisionsberättelse.

Efter granskning skall
revisorerna avge revisionsberättelse.

Efter granskning skall
revisorerna avge revisionsberättelse.

Förbundets förvaltning och räkenskaper
granskas av tre revisorer. För envar av dessa
skall finnas en ersättare. En av revisorerna
och dennas ersättare
skall vara auktoriserad.

Förbundets förvaltning och räkenskaper
granskas av tre revisorer. För envar av dessa
skall finnas en ersättare. En av revisorerna
och dennas ersättare
skall vara auktoriserad.

Förbundets förvaltIngen ändring
ning och räkenskaper
mot 2016
granskas av tre revisorer. För envar av dessa
skall finnas en ersättare. En av revisorerna
och dennas ersättare
skall vara auktoriserad.

Revisorerna och deras
ersättare utses av kongressen. Revision skall
ske enligt god svensk
revisionssed.

Revisorerna och deras
ersättare utses av
kongressen. Revision
skall ske enligt god
svensk revisionssed.

Revisorerna och deras
ersättare utses av kongressen. Revision skall
ske enligt god svensk
revisionssed.

Kongressen fastställer
den högsta medlemsavgiften. Förbundsstyrelsen äger rätt att inom
ramen för detta besluta
om olika nivåer på avgiften samt fördelningen till klubbarna.

Kongressen fastställer Kongressen fastställer
den högsta årliga med- den högsta årsavgiften
för fysiska personer.
lemsavgiften för
fysiska personer.
Förbundsstyrelsen
äger rätt att besluta
Förbundsstyrelsen
om avgiften för medäger rätt att besluta
om avgiften för med- lemskap på kortare tid
lemskap på kortare tid än ett år och avseende
än ett år och avseende medlemskap för jurimedlemskap för juri- diska personer.
diska personer.
Erlagd medlemsavgift
Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.
återbetalas inte.
Hedersmedlem är
befriad från medlemsHedersmedlem är
befriad från medlems- avgift.
avgift.

14. Revisorer

15. Medlemsavgifter

Erlagd medlemsavgift
återbetalas inte.
Hedersmedlem är
befriad från medlemsavgift.

Kommentar

Ingen ändring
mot 2016
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Paragraf

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

Kommentar

16. Utträde och Medlem som inte betauteslutning lat sin medlemsavgift
anses ha begärt och
beviljats utträde ur
förbundet.

Medlem som inte betalat sin medlemsavgift
anses ha begärt och
beviljats utträde ur
förbundet.

Medlem som inte betalat sin medlemsavgift
anses ha begärt och
beviljats utträde ur
förbundet.

Ingen ändring
mot 2016.

Medlem som uppenbart
motarbetar förbundet
kan uteslutas och en
person som agerar på
samma sätt kan vägras
medlemskap.

Medlem som uppenbart
motarbetar förbundet
kan uteslutas och en
person som agerar på
samma sätt kan vägras
medlemskap.

Medlem som uppenbart
motarbetar förbundet
kan uteslutas och en
person som agerar på
samma sätt kan vägras
medlemskap.

Beslut härom fattas av
förbundsstyrelsen. För
beslut krävs dels att
vederbörande först fått
yttra sig, dels att minst
två tredjedelar av de
närvarande styrelseledamöterna biträder
beslutet.

Beslut härom fattas av
förbundsstyrelsen. För
beslut krävs dels att
vederbörande först fått
yttra sig, dels att minst
två tredjedelar av de
närvarande styrelseledamöterna biträder
beslutet.

Beslut härom fattas av
förbundsstyrelsen. För
beslut krävs dels att
vederbörande först fått
yttra sig, dels att minst
två tredjedelar av de
närvarande styrelseledamöterna biträder
beslutet.

Beslut om ändring av
dessa stadgar kan beslutas av kongress med
minst två tredjedelars
majoritet.

Beslut om ändring av
dessa stadgar kan beslutas av kongress med
minst två tredjedelars
majoritet.

Beslut om ändring av
dessa stadgar kan beslutas av kongress med
minst två tredjedelars
majoritet.

Stadgeändring kan
också beslutas med
enkel röstmajoritet vid
två på varandra följande
kongresser varav minst
en är ordinarie.

Stadgeändring kan
också beslutas med
enkel röstmajoritet vid
två på varandra följande
kongresser varav minst
en är ordinarie.

Stadgeändring kan
också beslutas med
enkel röstmajoritet vid
två på varandra följande
kongresser varav minst
en är en motionskongress.

17. Ändring
av stadga
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på kongress och
motionskongress
markeras i rött.

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Paragraf

Nuvarande stadgelydelse

Proposition
kongress 2016

Nytt förslag 2018

Kommentar

18. Upplösning

För beslut om upplösning krävs tre fjärdedelars majoritet vid två
på varandra följande
kongresser, med minst
sex månaders mellanrum, varav minst en är
ordinarie.

För beslut om upplösning krävs tre fjärdedelars majoritet vid två
på varandra följande
kongresser, med minst
sex månaders mellanrum, varav minst en är
ordinarie.

För beslut om upplösning krävs tre fjärdedelars majoritet vid två
på varandra följande
kongresser, med minst
sex månaders mellanrum, varav minst en
motionskongress.

Konsekvensändringar
avseende
benämningar
på kongress och
motionskongress
markeras i rött.

I kallelsen till kongress
som har att behandla
fråga om förbundets
upplösning skall förslag
lämnas om hur styrelsen skall förfara med
förbundets tillgångar.

I kallelsen till kongress
som har att behandla
fråga om förbundets
upplösning skall förslag
lämnas om hur styrelsen skall förfara med
förbundets tillgångar.

I kallelsen till kongress
som har att behandla
fråga om förbundets
upplösning skall förslag
lämnas om hur styrelsen skall förfara med
förbundets tillgångar.
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Inkomna och registrerade motioner
till Motormännens kongress 2018
UTSKOTT 1 • HÅLLBAR MOBILITET
Leif Eriksson, ordförande & Désirée Liljevall, vice ordförande
1. Falsklarmade bilar
2. Bensinpriser
3. HVO diesel
4. M Test
5. Återinförande av obligatoriska stänkskydd på person- och lätta lastbilar
6. Renässans för stänkskydd på personbilar
7. El- och hybridbilars miljöpåverkan
8. Beskattning av bilismen
9. Besiktning av A-traktorer
10. Gasa och sprita mer för en bättre miljö

UTSKOTT 2 • SÄKER MOBILITET 1
Maria Plass, ordförande & Karin Lundgren, vice ordförande
11. Begränsa antalet huvudleder i tätorterna
12. Flera poliser som övervakar trafiken rullandes
13. Medverka till fler Trafikpoliser
14. Krav på lastbilar på vintervägar
15. Utvärdera vägskyltning med hjälp av Ms vägpatruller
16. Förvarning vid körning på 2+1 väg
17. Behovet av ställplatser
18. Utbyggnad av retardation och accelerationssträckor
19. Kontroll av däck – tung trafik
20. Hantera skyddsräcken för trafik som säkerhetsutrustning
21. Objektiva mått och gränsvärden för varningsskyltning
22. Förbättrad vinterväghållning på osaltade vägar
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MOTIONER

UTSKOTT 3 • SÄKER MOBILITET 2
Ulf Björnstig, ordförande & Ylva Ekmark, vice ordförande
23. Körriktningsanvisning i cirkulationsplatser
24. Felanvändning av blinkers och behovet av omedelbara viten
25. Uppnå god hållbar trafikmiljö
26. Obligatorisk grundutbildning för körkort
27. Aggressiviteten i trafiken
28. Tydliga regler för att släppa fram utryckningsfordon
29. Lagstadgad ändring av reflex
30. Öka säkerheten vid övergångställen och cykel överfarter
31. Personbilars synlighet
32. Släckta bakljus på bilar av nyare modell
33. Ökat lärande från djupstudier av svåra trafikolyckor

UTSKOTT 4 • OPINIONSBILDNING
Charlie Magnusson, ordförande
34. Lagändring, flytta bil från privat mark
35. Förenkla regler för körkortsbehörighet släp till personbil
36. Körkortet, och körning med släp
37. Upphävande av cyklisters särställning i trafiksystemet
38. Bygdevägar
39. Skånska motorvägar och framförallt E6:an genom Skåne
40. Bilens lagrade data
41. Straffansvar för företag (juridiska personer) vid trafikolycka
42. Maktdelning för effektivare vägtrafikmyndigheter
43. Krav på ekonomisk kalkyl innan hastigheter sänks på väg
44. Vår medlemstidning Motor kan bli en starkare lobbyist
45. Reflektera mera
46. Ta bort möjligheten att införa förbud mot dubbdäck
47. Bekämpa för låga hastighetsgränser
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UTSKOTT 5 • VERKSAMHET OCH ORGANISATION
Rolf Tufvesson, ordförande
48. Kvalitetssäkra erbjudanden till M-medlemmar
49. Ersätt papperstidningen med en digital dito
50. Digital medlemstidning
51. Drivmedelsrabatt Preem för ALLA
52. Riksförbundets bolagsnamn
53. Starta regelbundet återkommande TV-program
54. Försämrad klubb- och medlemsinformation
55. Fordonsrabatter
56. Funktionärernas ersättningar
57. Motormännen ska vara representerade när trafiksäkerheten beslutas
58. Ersättning till klubbarna

BEHANDLAS I PLENUM
59. Förbundsstyrelsens deltagande vid omröstning
60. M-klubbarna utser ombud till kongressen
61. Antal ombud till kongressen
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Så behandlas motionerna
Till varje motion finns ett förslag till beslut från förbundsstyrelsen. Rent formellt tar förbundsstyrelsen
endast ställning till motionärens yrkande i själva att-satsen. Förslag som framförs i motionens brödtext,
eller eventuellt även i den muntliga debatten under kongressen, men som inte återfinns i yrkandet, d.v.s.
att-satsen, får kongressen inte besluta om.
Förslaget kan vara av tre olika slag:
• att bifalla motionens att-sats
• att avslå motionens att-sats
• att anse motionen besvarad, samt eventuellt tillägg av att-sats, d.v.s. ett alternativ-yrkande
Bifall är ett ja till motionens att-sats och betyder att förbundet ska göra så som motionären föreslår.
Förbundet kommer vid kommande kongress att redogöra för vad som skett i ärendet sedan motionen
bifölls. Detta görs i den så kallade åtgärdslistan som finns i kongressboken.
Att en motion anses besvarad innebär att man anser att kraven som ställs i densamma redan är tillgodosedda. Vanligast är att motionen pläderar för något som redan pågår eller till och med är genomfört.
Ett annat skäl kan vara att motionens att-sats är formulerad på ett sätt som gör att det är svårt eller omöjligt att uppfylla den eller att förbundet arbetar på ett annat/liknande sätt.
Kongressen tar beslut om övergripande verksamhetsinriktning. Förbundsstyrelsen ansvarar för den långsiktiga utvecklingen och tillväxten av organisationen. Det löpande och operativa arbetet ansvarar vd för i
samarbete med ledningsgruppen. För att förstå på vilket sätt förbundsstyrelsen anser att kraven i motionen är tillgodosedda måste yttrandet i motionssvaret läsas. Förbundet kommer vid ett besvarande inte att
ytterligare redovisa något för kongressen i detta ärende.
Tillägg till tidigare yrkande, motion eller proposition. Tilläggsatt-satsen måste gå i yrkandets, motionens
eller propositionens anda, annars är den att betrakta som ny fråga.
Om motionen avslås anses förslaget i att-satsen/yrkandet att vara förkastat. Avslag är motsatsen till bifall.
Förbundet kommer vid ett avslag inte att ytterligare redovisa något för kongressen i detta ärende.
Frågor som inte väckts i motion eller proposition
Nya frågor får inte tas upp på kongressen eftersom frågan inte hunnit beredas. De medlemmar som inte
är närvarande och som ledamöterna representerar har ju inte haft möjlighet att tycka till. Ett nytt yrkande
(förslag) kan dock lämnas in skriftligt för behandling av kongressen inom den tid som kongressen beslutar
om på kongressens första dag under punkten ”Godkännande av arbetsordning”.

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

121

122

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

MOTIONER

UTSKOTT 1 • HÅLLBAR MOBILITET
Motion 1

Falsklarmande bilar
Av alla de billarm som jag har hört har samtliga varit falsklarm. De ljuder vid alla tider på dygnet och
det är ytterst sällan ägaren hör dom. Jag anser att de larm som stör omgivningen borde förbjudas. Med
dagens moderna teknik borde det gå att programmera så att ett eventuellt larm går till ägarens telefon.
Ägaren skulle själv kunna se till sin bil och möjligen fjärrstyra bränslepump eller något som skulle göra
bilen svårare att stjäla eller göra den obehaglig för tjuven via sin telefon. Eller slå av larmet om det är
falskt. Det obehagliga ljudet skulle möjligen göra nytta inne i bilen.
Jag har vid flera tillfällen gått ut till den larmande bilen, tagit registreringsnummer, kollat bilregistret och
ringt ägaren som inte haft en aning om att deras bil stod och tjöt. Bilarna verkar larma helt oprovocerat
undantaget de gånger när ägaren glömt att larma av.
Jag föreslår därför kongressen
att

uppdra åt Motormännen att driva på tillverkare av billarm att göra dessa mindre obehagliga
för omgivningen

Julianna Miklos
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MOTIONER

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

Falsklarmande bilar
Styrelsen delar motionärens syn på att billarm kan ha ett irriterande och nattetid särskilt påfrestande ljud.
Ibland uppstår detta på grund av att tillförlitligheten hos ett billarm kan avta med åren, det kan finnas
lösa föremål i bilen som på grund av temperaturskillnader eller yttre åverkan ”triggar” sensorer att sätta
igång larmet. Det kan även bero på faktiska inbrott i bilen.
Samtidigt är ljudet den funktion som ett billarm har konstruerats för. Den som väljer att installera ett
larm gör detta sannolikt för att få viss trygghet i den avskräckande effekten av just den ljudsignal som är
larmets funktion. En kraftig ljudsignal är effektiv för att störa tjuven, och göra eventuell allmänhet uppmärksam på att ett bilinbrott kan ha inträffat. Personer som befinner sig i larmets direkta omgivning tittar sannolikt en extra gång omkring sig för att se om något anmärkningsvärt går att notera.
Motormännen har under året medverkat i kommunikation bland annat i webb-TV-sändningar, tidningen
Motor samt i sociala medier kring bilars stöldskydd, där vi särskilt uppmärksammat olika alternativ till
billarm. Vi har exempelvis lyft användandet av rattkryckor samt märkning av bilens fönsterrutor. Det
sistnämnda utförs ofta främst i avskräckande syfte. Ett annat viktigt råd är att undvika att lämna kvar lösa
föremål i bilen som skulle kunna göra en tjuv intresserad.
Dessutom har vi på hemsidan lanserat en ny funktion där besökare kan söka på olika bilars stöldskydds
betyg enligt NTSA-normen, som används av de stora svenska försäkringsbolagen. Att innan bilköpet kontrollera vilken grad av stöldskydd den aktuella bilmodellen har kan påverka dels hur lätt det är att göra
inbrott i bilen, men även den försäkringsklass bilmodellen hamnar inom, det vill säga ägarekonomi.
På det sätt motionären vill uppdra åt Motormännen att driva på i frågan, anser styrelsen vara en lägre
prioriterad strategi för att uppnå ökad kännedom om stöldproblematiken i stort. Motormännen ämnar
fortsätta sitt arbete kring stöldskydd så som redogjorts för ovan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 2

Bensinpriser
Under ett antal år har det konstaterats att oljebolagen har god koll på varandras bensinpriser, och det har
flera gånger misstänkts kartellbildning. Det må vara hur som helst med detta (svårt att bevisa och lagföra),
men det finns enligt mitt förmenande ett annat problem gällande bensinpriserna. Också under flera år har
vi sett hur priserna åker jojo, till synes utan någon relevant förklaring. M har mig veterligen inte reagerat
med kraft mot detta. Nu har jag tröttnat på förhållandet och önskar att M med tyngd och kraft försöker
stävja detta förfarande, som jag helt enkelt vill kalla ofog.
Nu senast kunde jag konstatera följande på min hemmamack, som jag ibland passerar flera gånger dagligen. Onsdag 171220 kl 0905, pris för 95 oktan 13,88. Samma dag kl 1240, pris 14,57. Oj tänker man,
nu har IS sprängt oljekällor i Irak, eller har Saudiarabien skruvat åt kranarna, eller har Trumpen skrivit
någon ny galen tweet. Men sedan till min förvåning kl 1835, pris 13,87. Jaha, då var alltsammans tydligen
”fake news”, eller troligare hade oljebolagens prissättare fått sin vanliga fnatt och trixat med priserna. OK,
skämt åsido, det ska väl inte hänga på när på dagen man besöker sin mack för att tanka. Man funderar ju
på hur kunderna reagerat om mjölkpriserna gjorde liknande turer. Dr hade nog gett betydligt kraftigare
reaktioner, sk ramaskri.
Jag föreslår därför kongressen
att

man beslutar att M med tyngd och kraft verkar för att oljebolagen förbjudes/förhindras att justera
bensinpriserna mer än en gång per vecka, såvida inte betydande världshändelser akut skapat stora
avvikelser i oljeförsörjningsläget, och

att

oljebolagen åläggs att klart och övertygande motivera dessa veckovisa förändringar av bensinpriserna, liksom de eventuella, men förhoppningsvis sällsynta, tillfällen då man p g a försörjningsläget tvingas till ”urtima” prisjustering.

Knut Wallden
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2

Bensinpriser
Motormännen har vid upprepade tillfällen lyft frågan om otillbörlig prissamverkan mellan bensinbolagen, ett arbete som har lett till konkurrensrättsliga åtgärder mot bolagen. Dock har vi inte tidigare
uppmärksammats på att prissvängningar i sig skulle upplevas som ett utbrett problem bland medlemmar
eller andra konsumenter. Prissättningen på drivmedelsmarknaden är fri, precis som de allra flesta andra
marknader i nuläget. Fri prissättning och förbud mot kartellbildning är grundförutsättningar för en fri
marknad och sund konkurrens.
Konkurrensverket har bevakning av marknaden och har de senaste åren inte funnit någon anledning att
anmärka på oljebolagens prissättning.
Förbundsstyrelsen anser mot bakgrund av ovanstående att förutsättningar saknas för att arbeta vidare
med frågan. Däremot ska Motormännen självklart fortsatt bevaka drivmedelsmarknaden i syfte att motverka snedvriden konkurrens.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

126

avslå motionen
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Motion 3

HVO diesel
Verka för att bilfabrikanterna godkänner användning av HVO diesel. HVO diesel som framställs av
t ex. tallskog kan reducera vår miljöpåverkan radikalt. Dieselbilar blir då ett bättre alternativ till bensin.
HVO kan bidra till att nå de långsiktiga miljömålen. HVO diesel är det enda drivmedlet som klassats som
”grönt” av Energimyndigheten.
Jag föreslår därför kongressen
Att

verka för att HVO diesel framställd som en biprodukt till naturlig avverkning i våra skogar
godkänns som bränsle i alla dieselbilar.

Att

verka för att staten skapar incitament för användning av HVO diesel i form av skattelättnader.

Att

verka för att ge investeringsstöd för anrikningsanläggningar av HVO diesel med låg miljöpåverkan. Återvinning av restprodukter i form av vegetabiliska oljor.

Att

verka för att bilfabrikanter tar fram HVO dieselhybrider för landsbygd.

Örjan Johansson
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3

HVO diesel
Motormännen var tidigt ute och förordade användning av HVO-diesel i personbilar. I september 2016
skrev vi ett antal artiklar i ämnet. Då, som nu, är det bara i bilar från Citroën och Peugeot som det är til�låtet att tanka med 100 procent HVO, alltså HVO100. Övriga personbilar är begränsade till den vanliga
EN590-standarden, vilket endast medger inblandning av HVO till hälften. Skulle inblandningen vara
större än 50 procent blir bränslets densitet för låg för att det ska klara EN590, och därför tillåts inte
bränslet i några andra bilmodeller idag.
Vid samma period frågade Motormännen bilfabrikanter och bilimportörer i Sverige, hur de ställde sig till
att godkänna bränslet i sina bilmodeller. Resultatet av undersökningen presenterades i Motormännens
digitala nyhetsbrev samt på hemsidan.
Motionären har en poäng i att dieselbilen tack vare ovanstående bränslen kan vara ett bättre fossiloberoende alternativ än en bensinbil, på grund av att det idag inte finns något liknande syntetiskt alternativ till
bensin. I tidningen Motor hade vi i början av 2017 en större artikelserie kring dieselskandalen, och våra
tekniska experter svarade då på vanliga frågor kring bilar och bränslen, där vi redogjorde för dieselbilens
potential.
Vad gäller motionärens förslag om att Motormännen ska verka för att HVO ska godkännas som bränsle
till alla bilar så kan nämnas att det redan är godkänt så som redogjorts för ovan, upp till 50 procents
inblandning. I dag är HVO inblandat i större utsträckning än vad många känner till. Av levererade bränslekvantiteter är det cirka 16–18 procent av all diesel som har kunnat ersättas av HVO, även om det inte i
detalj framgår av informationen vid pumpen.
Det regelverk om reduktionsplikt som träder i kraft 1 juli 2018 kräver att drivmedelsleverantörer successivt ökar mängden förnybart innehåll i diesel respektive bensin. Det kan få konsekvenser dels vad gäller
tillgången på HVO, men även på bränslepriset eftersom bolagen åläggs att betala straffavgifter om reduktionsmålet inte uppnås. Sannolikt kommer dessa avgifter i så fall att speglas i bränslepris ut till kund.
Gällande investeringsstöd så finns även detta redan på plats i form av den statliga bidragssatsningen Klimatklivet, som administreras av Naturvårdsverket. Genom detta kan till exempel företag eller kommun
söka stöd för satsningar på förnybar infrastruktur eller drivmedelsframställning. Minst ett exempel på
stöd till biodieselframställning kan dokumenteras. Bränslet är också kraftigt subventionerat vad gäller
beskattning, i vissa blandningar helt skattefritt. Detta genom regeringens reform ”Bränslebytet”.
Motormännen ämnar fortsätta sitt arbete kring omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. I
detta arbete ingår att påverka och ställa krav på bilimportörer, biltillverkare och myndigheter för att
underlätta omställningen och göra det möjligt för fler att välja fossiloberoende alternativa bränslen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 4

M Test
För flera år sedan hade vi möjlighet att göra en biltest på en av M:s testanläggningar. Detta var mycket
värdefullt då jag kunde testa en intressant begagnad-bil eller innan nybilsgarantin gick ut. Jag använde
mig av denna tjänst ett flertal gånger och när jag visade denna M-test för verkstaden så blev det aldrig
något resonemang utan M:s testprotokoll respekterades.
Denna verksamhet har tyvärr upphört och jag känner mig därefter som bilist ganska rättslös. Jag förmodar att verksamheten lades ner p.g.a. vikande efterfrågan.
Mitt förslag är
att

M hyr och vidareutbildar en duktig bilmekaniker i en maskinellt välutrustad bilverkstad i Malmö,
Göteborg och Stockholm. Denne servicetekniker kan ju då sköta sitt ordinarie arbete när efterfrågan från M inte finns samtidigt som den intresserade M-medlemmen har möjlighet att göra en
M-test.

Ingemar Johansson
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4

M Test
Begreppet M-test såväl som Motormännens testcenter har under många år varit centrala delar i Motormännens varumärke, och är det fortfarande, om än i vilande form. De sista teststationerna stängde 2011.
Sedan dess har det inte på samma sätt funnits möjlighet för vare sig medlemmar eller presumtiva medlemmar, att ta del av ett sådant lokalt förankrat, trygghetsskapande tjänsteutbud som teststationerna
kunde tillhandahålla. Inte heller är det möjligt att idag köpa en M-testad bil i bilhandeln.
Ungefär samtidigt som Motormännens testcenter stängdes konkurrensutsattes den tidigare statliga bilprovningen, och ett flertal olika aktörer började förutom vanlig besiktning erbjuda olika typer av extratjänster. Dessa inkluderar även begagnatkontroller och bildiagnoser, som varierar i omfattning och pris.
Inget av dem är enligt vår bedömning helt jämförbar med det tidigare M-testet.
Motormännen har i sin verksamhetsplan för 2018 tagit upp frågan om M-testet på så sätt att förbundet
ämnar utvärdera möjligheten att återlansera begreppet i någon form.
Någon mer detaljerad redogörelse för Motormännens ambition i de verksamheter som kan komma att
bli aktuella vad gäller M-testet kan inte ges för tillfället. Förbundet hoppas i och med antagandet av verksamhetsplanen att resultatet av projektets första fas ska mynna ut i en plan för hur M-testet ska kunna
återlanseras på marknaden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 5

Återinförande av obligatoriska stänkskydd på person- och lätta lastbilar
Den enskilt största anledningen till 70 och 90 km/tim vägs olyckor är nedsatt sikt pga nedstänkning tillika
den absolut främsta anledningen till spräckta rutor (i samband med den alltmer utbredda användningen
av ej kantslipat grus). (Vet ej läget på motorväg mfl men säkerligen samma sak där.)
Med hänvisning till de ytterst stora trafiksäkerhetsmässiga problemen och stora kostnader i samband med
täta rutbyten i onödan mm och en massiv ökning av användningen av rengöringsmedel med antifrysmedel har dessutom slopandet av kravet på stänkskydd medfört en fullständigt onödig kraftig ökning av
miljöbelastningen.
Med hänvisning till detta önskas
att

kongressen ger i uppdrag åt styrelsen att arbeta för att krav på införande av att stänkskydd snarast
återinförs på nya bilar och på bilar i trafik senast om t.ex. 3 år. (Det torde inte vara något vägande
skäl att avstå pga att det blir problem med EU-regler, det torde finns utrymme för nationella
beslut ang. trafiksäkerhet.)

Lennart Myrhammar

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

131

MOTIONER

Motion 6

Renässans för stänkskydd på personbilar
År 1995 försvann kraven på att personbilar skulle vara försedda med stänkskydd. Hur kunde man motivera att dessa så viktiga detaljer inte var värda något längre.
Flera olika skäl har framförts. En del hävdar att ett tungt vägande skäl var att bränsleförbrukningen blev
högre.
Andra talar om en standardisering inom EU. EU bestämmer och alla medlemsländer får foga sig. Men
man kan inte dra alla EU:s medlemsländer över en kam. En sydeuropé har inte samma behov som en person boende i ett avlångt land som Sverige med ett skiftande klimat och med mycket varierande vägstandard. Frågan bör aktualiseras av olika skäl.
– En bil är ju lackad från topp till tå och grus, stenar och vatten stänker direkt upp på skärmar.
– Tusentals bilägare är också drabbade av stenskott på vindruta och lack.
– Trafiksäkerheten förstärks också när inte vindrutan slammas igen av regn och snöslask.
Jag föreslår därför kongressen
att

uppdra åt Motormännens VD och styrelse att återuppta frågan om stänkskydd på personbilar
genom olika organ som t.ex
– Transportstyrelsen
– EU TRAN Utskottet för transport och turism
Svenska ledamöter: Jens Nilsson S, Peter Lundgren SD, Lars Adaktusson KD, EPP (suppl)
Jacop Dalunde MP (Suppl)

Annika Mellgren
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Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 5 och 6

Återinförande av obligatoriska stänkskydd på person- och lätta lastbilar samt
Renässans för stänkskydd på personbilar
Sverige hade under en längre tid ett särskilt krav på stänkskydd. Detta krav slopades i samma veva som
våra regelverk anpassades till EU-gemensamma krav. Bilar efter 1996 omfattas av ett så kallat helbilsgodkännande eller typgodkännande. Det finns fortfarande vissa krav vad gäller stänkskydd, men det räcker
vanligtvis att utforma fordonets kaross så att kraven uppfylls. Det blir sällan fråga om att låta montera den
typ av gummilappar som tidigare var aktuella i Sverige.
Montering av stänkskydd bakom framhjulen innebär att bilens underrede, kaross och lackering skonas
från onödigt grussprut och smuts, till skillnad från bakre stänkskydd innebär detta övervägande fördelar
för det egna fordonet. I och med att kraven på stänkskydd har slopats är det få bilägare idag som låter
montera stänkskydd bak på ett fordon. Med en lagstiftning vore nyttan just att bakomvarande fordon får
ta del av de fördelar som stänkskydd ger.
Men orsakerna till det som kan upplevas som en ökad del nedstänkta och trasiga bilrutor beror inte
enbart på att fordon saknar stänkskydd. Andra orsaker till att skadorna kan ha blivit fler, kan vara ett
generellt minskat avstånd till framförvarande fordon samt att en del av det grus som sprids längs vägarna
är vassare.
Det kan även vara så att skadorna upplevs som mer vanliga, eftersom flertalet försäkringsbolag tillämpar
fördelaktiga villkor för den som vill åtgärda ett stenskott. Därmed skapas ekonomiska incitament för att
med omedelbar verkan åtgärda en uppkommen skada ”innan rutan hinner spricka”. Förr om åren var det
vanligare att rutan byttes ut först vid sprickor, stenskott i synfältet eller skador i sådan omfattning att det
innebar underkänd besiktning. Nya reparationsmetoder har alltså till viss del ”täckt upp” för det ökade
antalet skador.
Att arbeta för ett nationellt hårdare regelverk skulle sannolikt innebära en rad konflikter eftersom tidigare
nämnda typgodkännande i detalj styr fordonets specifikation från leverantören. Med tanke på de rigorösa
krav vad gäller avgaser och förbrukning, får antas att viljan att låta montera stänkskydd från fabrik inte
finns.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionerna besvarade
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Motion 7

El- och hybridbilars miljöpåverkan
Det förekommer ganska frekvent påståenden att produktionen av elbilsbatterier skapar mer miljöproblem
än vad el- och hybridbilar besparar världen för under bilens livslängd! I sammanhanget skall råvarorna till
batterierna också vara en betydande del i miljöproblemen.
Vi bilister har nyligen genomlidit problemen med motorerna i etanoldrivna bilar och just nu är de så prisade dieselbilarna i skottgluggen. Avgaserna är farligare än vad vi trott och biltillverkarna har i vanlig ordning ljugit om bränsleförbrukningen.
När vi nu är på väg in i el-bilseran är det viktigt att veta att el- och hybridbilarnas batterier inte skapar
större problem än de löser. För att kunna göra bedömningar inför våra val av bil är det viktigt att ha rätt
underlag. Våra politiker kan vi ju uppenbarligen inte lita på.
Jag föreslår därför att kongressen uppdrar åt Motormännens VD och styrelse
Att

skaffa all möjlig information om problemen och hur det påverkar miljön!

Att

tydligt klargöra för- och nackdelar med el- och hybridbilar och redovisa detta för våra
medlemmar.

Att

förmå våra politiker att seriöst ta ställning till problematiken

Jag hoppas innerligt att el- och hybridbilslösningar är positiva för framtidens miljö, men vi behöver inte
en ny omgång felköp av bilar!
Bengt Sjöberg

134

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

MOTIONER

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7

El- och hybridbilars miljöpåverkan
Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, och i vissa fall uppstår debatt kring olika hållbarhetsaspekter
redan innan ny teknik hunnit lanseras. I vissa fall blir debatten en positiv aspekt, i andra fall riskerar den
påverka introduktionen av ny och bättre teknik negativt, som exempelvis etanolen, som har fått utstå
negativ kritik trots att bränslet i sig inte var orsaken till ägarnas bekymmer.
Miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv, eller ”well to wheel”, är viktig information som bör beaktas i
flera avseenden. Fler och fler konsumenter prioriterar produkter med egenskaper som innebär att de kan
vara bättre ur hållbarhetssynpunkt, och att deras miljöpåverkan kan visas vara lägre, både vad gäller vid
produktion samt vid användande, jämfört med andra produkter.
Motormännen arbetar för en bilism som ska vara hållbar. Informationen om vilken typ av bil, bränsle,
eller vilken typ av resande som för ändamålet kan vara mest hållbar, är något som vi har ambitionen att
tillhandahålla våra medlemmar i allt större utsträckning, och i takt med att nya teknologier introduceras.
Som exempel kan nämnas en artikel i Motor nr 2 2018 om både syntetisk diesel och bensin, trots att det
sistnämnda ännu inte finns på marknaden.
Resultaten av sådana förslag som motionären anför kan med stor sannolikhet utgöra grund för delar av
det fortsatta opinionsarbetet samt eventuellt resultera i till exempel en informativ webbsida om elbilar
och dess batterier, en artikel i Motor, en ”detta är rätt för dig”-guide i ett digitalt nyhetsbrev eller samtliga ovanstående alternativ.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla att-satserna ett och två, samt

att

i övrigt anse motionen besvarad
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Motion 8

Beskattning av bilismen
Sverige är ett av Europas största länder till ytan och glest befolkat. Vi har även en av de högsta skatterna
på drivmedel, bensin och diesel.
Nuvarande regering har tagit ett beslut som innebär att en årlig uppräkning av skatterna på drivmedel
görs utan omprövning.
Denna okontrollerade skatteökning drabbar främst de som bor på orter där det inte finns några alternativa färdmedel.
Med detta som bakgrund önskar Motormännens Lokalklubb Skaraborg
Att

förbundet får i uppdrag att driva frågan om denna orimlighet med automatisk skattehöjning
och att frågan drivs under valåret och framgent.

Bertil Andersson
Ulla-Britt Hagström
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 8

Beskattning av bilismen
Motormännen arbetar för att dagens överbeskattning av personbilstrafiken ska upphöra.
Rapporter från det statliga forskningsinstitutet VTI visar att bilister är överbeskattade. Detta faktum har
förbundet lyft i pressmeddelanden, debattartiklar, ledare och på andra sätt när skatter och pålagor för
bilister har diskuterats.
När det gäller frågor som rör bilismen utgår Motormännen till stor del ifrån det av kongressen fastställda
mobilitetsprogrammet. Där framgår att beskattning, i den mån den kan anses vara rimlig, främst ska
belasta användning av bil och inte innehav av bil.
Under 2017 har detta arbete bland annat styrts av debatten om det nya skattesystemet bonus-malus.
Detta var från början tänkt att påverka fordonsskatten på alla befintliga bilar, ett förslag som efter en
kraftinsats och ett tydligt fokus från Motormännens sida sedan har slopats. Sveriges bilister slapp undan
skattehöjningar på en dryg miljard årligen.
De per automatik indexuppräknade skatterna på fossil bensin och diesel införs i takt med regeringens
satsningar i övrigt, kanske särskilt det så kallade ”Bränslebytet”. Det innebär att det fram till 2030 ska bli
fördelaktigt att välja mer klimatsmarta, och ofta fossiloberoende, drivmedel. För att uppnå detta krävs en
tydlig diversifiering som gör det ekonomiskt fördelaktigt att välja ett annat drivmedel.
Bytet som avses är med andra ord att fossila bränslen ges en något högre skatt medan E85 och den allt
högre inblandningen av bio-diesel i dieselbränsle ska innebära en lägre skatt. Detta är i linje med mobilitetsprogrammet, och Motormännen anser att satsningen kan vara en del av alla de subventioner som
måste på plats för att vi ska få en mer fossiloberoende fordonsflotta. Det kan innebära att fler och fler
väljer bilar med anpassade motorer.
En rimlig linje att driva kan vara att de årliga ökningarna ska kompenseras med kraftigare subventioner
för förnyelsebara alternativ.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motionen
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Motion 9

Besiktning av A-traktorer
En ny lagstiftning har införts om besiktning av A-traktorer. Från den 20 maj i år ska A-traktorer besiktas
•

första gången senast 48 månader efter den månad då den togs i bruk för första gången.

•

därefter senast 24 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Om man nyregistrerar en A-traktor innebär det inte automatiskt att den ska besiktas efter 48 månader –
det är den ursprungliga åldern på fordonet som avgör när det ska besiktas.
För att undvika körförbud när de nya reglerna börjar gälla behöver A-traktorer ha gått igenom en godkänd besiktning under de senaste 24 månaderna före den 20 maj 2018. I övergången till de nya reglerna
kan A-traktorer besiktas under perioden 1 januari–19 maj 2018.
A-traktorer besiktas hos besiktningsföretag som besiktar personbilar.
Tyvärr är inte denna lag tillräcklig för en god trafiksäkerhet. T ex ska inte däcken besiktigas, det enda som
gäller är att väven inte får synas. Utsläppen med koldioxid kontrolleras inte heller.
Motormännens Lokalklubb Skaraborg önskar med detta som bakgrund
Att

kongressen ger förbundet i uppdrag att föra en diskussion med regeringen om att
tillskapa en mera trafiksäker lagstiftning.

Ulla-Britt Hagström
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 9

Besiktning av A-traktorer
De ändringar som i år genomförs i regelverket för besiktning av olika fordon innebär en del förenklingar
för landets fordonsägare, även om det ofta behövs en viss tid för att vänja sig vid de nya rutinerna. Fördelarna är bland annat att besiktningen inte glesas ut till vartannat år, vilket först föreslogs, och att fordonets
inställelsetermin slopas. Slutsiffran har inte längre betydelse för när ett fordon ska besiktas. Även regler
för veteranbilar ändras, och A-traktorer ska nu, för första gången, genomgå besiktning enligt intervall.
A-traktorn är en fordonstyp med ursprung i EPA-traktorn, som från att ha varit en nödlösning under
beredskapstiden blev kvar som alternativt fortskaffningsmedel samt för hobbyändamål.
Fordonets tekniska prestanda är på en mycket grundläggande nivå, eftersom fordonstypen främst ska ses
som ett arbetsredskap. A-traktorer står för en mycket liten del av det totala trafikarbetet som utförs på
Sveriges vägar. Av dessa skäl har det inte funnits anledning att ställa sådana krav som är norm för andra
fordonstyper så som personbilar, bussar samt tung trafik. Att uppnå tillräcklig stabilitet i ramkonstruktionen samt att full funktion uppnås i bromssystemet är exempel på riskområden som ändå motiverar att
besiktning införs, då en del tillbud har uppmärksammats på senare tid.
Fordonen kan vara av mycket varierande ursprungligt tillverkningsår vilket skulle göra det komplicerat
att införa särskilda beräkningsmodeller eller krav som omfattar samtliga – det skulle behövas en så pass
stor acceptans för avvikelser att det inte motiverar något krav, avgasemissioner har inte prioriterats. Det
blir istället skatten på drivmedel som väger upp, fordonen är vanligtvis nedväxlade för en låg maximal
hastighet och konstruerade för större belastning – bränsleförbrukningen per mil är sällan särskilt låg.
Förbundstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 10

Gasa och sprita mer för en bättre miljö
Biogas och etanol är två drivmedel som har många fördelar. De är miljövänliga och förnybara drivmedel.
De är koldioxidneutrala och möjliga att producera i Sverige av inhemska råvaror, bl.a. avfall från skogen,
jordbruket och industrin. Det är möjligt att konvertera en bensinmotor till drift på etanol eller biogas.
Ytterligare fördelar med gas- eller etanoldrift är lägre utsläpp av partiklar och kväveoxider, något som är
ett problem inte minst i städerna idag. När det gäller etanol har stora investeringar i pumpar på mackarna
gjorts som gör det möjligt att tanka E85 i hela landet. Infrastrukturen är på plats. Även om naturgas (som
blandas med biogas till fordonsgas) är ett fossilt drivmedel så minskar naturgasen koldioxidutsläppen
med ca 20 % jämfört med bensin/diesel och har även fördelen med lägre partikel- och kväveoxidutsläpp.
Under 2017 har rapporter på nyheterna kommit om kraftigt minskad försäljning av etanol, E85 och att
det t.o.m. är dyrare än att köra på bensin och att satsningar på svensk biogas riskerar att bli olönsamma
och utebli p.g.a. av skatteregler som gör utländsk gas billigare.
Det är idag möjligt att efterkonvertera de flesta bensinmotorer till antingen gasdrift eller etanoldrift, dock
är kostnaderna för detta stora (ca 60000 kr för gas och 15000 kr för etanol). Samtidigt är konvertering en
stor möjlighet att göra befintliga bilar till miljöbilar och därmed förbättra miljön. Inför ett statligt bidrag
till privatpersoner som täcker hela kostnaden för konvertering. Bidraget skulle göra att fler får möjlighet
att köra och äga en miljöbil. Alla har inte råd att köpa ny bil och ett bidrag skulle dessutom motverka att
miljöbilar blir en klassfråga. Bidraget är en ökad kostnad för staten, men biltrafiken är idag hårt beskattad
så det är rimligt att mer återförs i form av investeringar i grön biltrafik. Dessutom är det på sikt en investering som stärker svensk ekonomi eftersom etanol och biogas kan produceras i Sverige.
Därför föreslår jag till Motormännens kongress
Att

uppdra åt Motormännens styrelse att uppmana och påverka regeringen att snarast införa ett
konverteringsbidrag till privatpersoner.

Att

uppdra åt Motormännens styrelse att uppmana och påverka regeringen att införa skattelättnader
på biogas och etanol som tillser att de alltid är billigare drivmedel än bensin.

Joel Gerdås

Källor:
Rapporten: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter, Naturvårdsverket rapport 6518 sep 2012 Etanol https://sv.wikipedia.
org/wiki/Etanolbil
Gasbil https://sv.wikipedia.org/wiki/Gasbil och http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgasoch-gasbilar/fordonsgas-och-miljoe/
Naturgas http://www.energigas.se/fakta-om-gas/naturgas/naturgas-och-miljoen/ Konverteringskostnader: siffror från
nyhetsreportage, prisbilder från 2008-2010 http://sveriges radio.se/sida/artikel. aspx?program id =83&artikel =3352565
och http://www.vibilagare.se/repo rtage/det-ar- inte-svart-att-fa-en-bil-att-ga-pa-etanol-3810
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 10

Gasa och sprita mer för en bättre miljö
Alternativa hållbara drivmedel behövs sannolikt för att Sverige ska klara 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta. I de fall dessa går att framställa lokalt, ibland till och med från avfall, blir effekten
mest betydande.
Den klimatpåverkan som ett alternativt drivmedel har i förhållande till den fossila motsvarigheten, mäts
vanligtvis i reduktion av fossilt koldioxidutsläpp. HVO, vars marknadsandel har ökat mest de senaste åren,
har en reduktion på upp mot 90 procent. För E85 är motsvarande siffra 50 procent eftersom energiinnehållet är lägre och eftersom det innehåller en del bensin. Det bedöms ändå tillräckligt för att E85-bilar
ska undantas från de kommande malus-skatterna. Naturgas är också fördelaktigt. Andelen hälsovådliga
ämnen blir försumbar då gas förbränns. Biogas är metan som, i de fall den inte används i fordonen, ofta
hade släppts ut i vår omgivning. Enligt beräkningar där uteblivet utsläpp av metan tillgodoräknas, kan
effekten av att köra på biogas innebära en nästan hundraprocentig klimatreduktion. Bonus-malus-systemet ger en bonus på 10 000 kronor till den som köper en ny biogasbil.
Att bygga om befintliga fordon är tekniskt möjligt. Det går ofta att få fordonet godkänt för andra bränslen än vad tillverkaren ursprungligen tänkt, även om detta inte kan garanteras.
Troligen skulle konverteringen i vissa fall innebära för stora kostnader. Biltillverkare har i E85-fordon
ofta fått anpassa många olika komponenter för att klara den aggressiva etanolen, och de särskilda förhållanden som motorn måste klara för att kunna köras på alla blandningsförhållanden av bensin och E85.
Investeringens kostnadseffektivitet kan också bli lägre när äldre bilar byggs om. Begagnade bilar skulle
inte kunna tillgodoräkna sig hela effekten eftersom de är närmre slutet av sin tekniska livslängd. Risken
att fordonet skrotas när en eventuell skada eller reparation blir för kostsam, ökar i takt med att fordonet
blir äldre.
Kostnaden för att uppdatera ett stort antal bilar för drift på alternativa drivmedel är också orimlig i
förhållande till den klimatreduktion och kostnad det skulle innebära att istället introducera E10 på alla
landets bensinstationer. Bränslebolagen skulle då tvingas sälja det bränsle som vi blev lovade redan 2010.
Motormännen jobbar för att E10 ska införas så snart som möjligt. På så vis skulle etanol utgöra en större
del av de levererade bränslekvantiteterna.
Att som motionären anför, arbeta för att förnyelsebara bränslen alltid ska vara billigare än fossila motsvarigheter blir per definition en omöjlighet. Att kunna garantera den mängd förnyelsebara bränslen
som våra bilar kan behöva när prissättningen blir tillräckligt fördelaktig för att främja dessa är inte heller möjligt. Sedan 2018 är det återigen lönsamt för många etanolbilsägare att köra på E85. Det initiativ
som kallas ”Bränslebytet” har inneburit att etanolen i E85 har blivit helt skattefri. Det innebär att E85
blir marginellt billigare att köra på än bensin. För biogas finns inget motsvarande regelverk, den är dock
undantagen koldioxidbeskattning, precis som etanol.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse att-sats ett besvarad, samt

att

avslå att-sats två
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UTSKOTT 2 • SÄKER MOBILITET 1
Motion 11

Begränsa antalet huvudleder i tätorterna
Många huvudleder i tätorterna har kommit till på oklara grunder och skapar därför förvirring i stället för
förenkling. Det har gått inflation i huvudledsmärken och de korsande gatorna är oftast av jämförbar storlek. Vid möte i gatukorsningar råder ofta stor osäkerhet om något av fordonen kör på huvudled och därför har företräde eller om högerregeln ska tillämpas. Följden är att knappt någon vågar hålla på högerregeln och att denna därför i praktiken har avskaffats.
Om mängder av skyltar ”huvudled” och ”Lämna företräde” tas bort och bilister m.fl. vet att högerregeln
gäller generellt förbättras tveklöst säkerheten och framkomligheten i trafiken.
Jag föreslår därför
att

Motormännen kontaktar Trafikverket och Kommunförbundet för att få kommunerna att snarast
begränsa antalet huvudleder. Den närmast till hands liggande åtgärden är att trafikverket uppmanas att utfärda rekommendationer om kraven för att en gata eller väg ska få status av huvudled.

Lennart Björk

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 11

Begränsa antalet huvudleder i tätorterna
Huvudled införs generellt inom tätorter på sträckor med högre trafikflöden, såsom genomfartstrafik, ofta
i kombination med att också tung trafik som godstransporter och buss i linjetrafik använder vägsträckorna. Fördelarna med huvudled genom tätortsområden är bättre flöden för genomfartstrafiken och den
tunga trafiken med sammantaget stora tidsvinster och mindre miljöbelastning som följd.
Skulle högerregeln gälla längs de vägar som idag utgör huvudleder i många tätorter, skulle flytet i trafiken
minska avsevärt samtidigt som utsläppen av avgaser skulle öka till följd av tvära inbromsningar och därpå
följande accelerationer av en mycket stor mängd fordon.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 12

Flera poliser som övervakar trafiken rullandes
Om trafiken övervakas idag så sker det med en kameraman vid vägkanten.
I dag bevakar polisen mest fartsyndare, men det som är nästintill oövervakat är det livsfarliga beteendet,
aggressiv körning. Det hjälper inte med att man säger öka avståndet. Polisen, NTF, Motormännen, Radio
P4 trafikredaktionen, har i många många år vädjat om att tänka på 3sekunders regeln.
Jag föreslår därför kongressen
att

vänligt men bestämt att uppvakta Regering och Riksdag samt Rikspolisstyrelsen att effektivisera
trygghetsövervakningen på våra vägar genom att vara mer synliga och kunna ta körkort där det
verkligen behövs, nämligen när det körs aggressivt.

Mikael Ståhl

Motion 13

Medverka till fler Trafikpoliser
Antalet trafikpoliser har från år 1981 sjunkit från 1 500 till mindre än 400. De trafikpoliser som är kvar
använder sin tid till att bevaka transporter med miljöfarlig last osv. Hastigheterna kontrolleras med kameror. Motormännens Lokalklubb Skaraborg ställde sig på fyra platser och kontrollerade hastigheten mellan
kamerorna. Resultatet visade på högre hastigheter än angiven, kanske inte i det stora hela mer än 10–20
km/h mer i snitt, men ändå en miljöbelastning. Det unika var dock motorcyklar som kunde komma i
dubbla hastigheten mot angivna.
Den allt minskande poliskontrollen innebär att trafikonykterheten ökar. Denna är en stor bov som orsakar mycket trafikolyckor. Brottslighet upptäcks inte.
En fråga som inte diskuterats är möjligheten att snabbutbilda trafikpoliser som specialister på just trafik.
T ex har civilanställda ordningsvakter m fl kunnat snabbutbildas för ett specifikt ändamål.
Motormännens Lokalklubb Skaraborg önskar med detta som bakgrund
Att

kongressen ger förbundet i uppdrag att mera tydligt och med reella förslag driva på mot
regeringen för att få flera Trafikpoliser verksamma i landet.

Ulla-Britt Hagström
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 12 och 13

Fler poliser som övervakar trafiken rullandes samt
Medverka till fler Trafikpoliser
Motormännen har ofta och återkommande påpekat den negativa utvecklingen för polisens trafikövervakning i allmänhet och för antalet trafikpoliser i synnerhet.
Antalet utbildade trafikpoliser har sjunkit under lång tid och är idag, enligt uppgift, nere på under 200
poliser. Pensionsavgångar är att vänta varför en återrekrytering är nödvändig. Även annan polis behöver
synas mer i trafiken för ökad trygghet och regelefterlevnad. En artikel om sambandet mellan allt färre
nykterhetskontroller och större andel alkoholpåverkade omkomna i tidningen Motor fick till exempel
stor medial spridning under sommaren 2017. Motormännen kommer fortsatt att bevaka frågan om trafikpoliser samt utvecklingen vad gäller antalet nykterhetskontroller i trafiken. Frågan om allt färre trafikpoliser har också lyfts direkt i kontakt med infrastrukturministern.
De automatiska hastighetskamerorna, ATK, har visat sig effektiva för sänkt medelhastighet på utsatta
vägar och lett till färre omkomna och allvarligt skadade på dessa sträckor. Men som motionärerna påpekar
behövs det en betydlig förstärkning av polisiär närvaro i trafiken.
När nu frågan om förbud mot handhållen mobil nått framgång i och med ett konkret förbud från och
med 1 februari 2018, är fler trafikpoliser och ökad polisär närvaro i trafiken en av de kärnfrågor vi kommer att arbeta med i opinionsbildningen framöver.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionerna besvarade

Motion 14

Krav på lastbilar på vintervägar
Många olyckor, dikeskörningar samt stopp i backar beror på tung trafik med dåliga däck eller olämplig
konstruktion, t.ex. 2-axlar dragbil till trailer.
EU-s regelverk hindrar generella egna regler men frågan är om det går att ställa särskilda krav vintertid
t.ex. på fjällnära vägar som icke saltas. Tillskrivit Trafikverket mm men det vore bra med stöd från M:s
kongress. Det skulle gynna seriösa åkare och förhoppningsvis öka trafiksäkerheten.
Föreslår
att

kongressen uttalar sitt stöd för det bifogade förslaget och uppdrager åt styrelsen för
Motormännen att aktivt följa detta ärende.

Mats E Nilsson
bil: Brev till Länsstyrelsen i Jämtland och Trafikverket i Östersund samt Arbetsmiljöverket
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Bilaga:
Till
Länsstyrelsen i Jämtland och
Trafikverket i Östersund samt Arbetsmiljöverket.
Ang möjlighet begränsa trafikfarliga tunga transporter i vinterväglag.
I lokalstyrelsen för Motormännen i Jämtland har vi länge diskuterat om det går påverka trafik med tunga fordon som pga däcksutrustning ( ofta uppfylles bara minimikrav) eller konstruktion (trailerbil med 2-axlad dragbil och medstyrnning i släpets axlar ) ofta påträffas i diken, i t.ex. Rännbergsbacken eller med släp som sladdar
över mittlinjen.
Ulf Björnstig och Bengt Järvholm, professorer vid Umeå Universitet, skrev i Svenska Dagbladet den 9 januari
2018 om att ett större arbetsgivaransvar borde läggas på lastbilar genom att betrakta “olyckor” med fordon
i yrkesmässig trafik som arbetsplatsolyckor. Då kunde kännbara viten läggas på fordonsägaren. Vid mailkorrespondens med Ulf Björnstig inkluderade han mer än gärna i detta tänkta arbetsgivaransvaret även olyckor
där däcksutrustningen och / eller fordonens konstruktion kunde anses ha bidragit till att göra dem olämpliga
att framföra i halt väglag - exempelvis trailerbilar som ofta ses slingra sig fram på vägen eller slänga ut släpet i
mötande fil. Lär hänga samman med att tyngd ej ligger på drivhjulen men längre bak.
Trafiksäkerhetsansvarig vid Motormännens huvudkontor i Stockholm, Carl Zeidlitz, var vid samtal positiv till
tankegångarna men påpekade svårigheten att ändra generella EU-regler. Tager oftast ett flertal år. Han var
positiv till att begränsningar i vintertrafik skulle övervägas enligt nedan.
Vägarna väster om Duved - Staa, dvs E14 förbi Rännberg och även Skalstugevägen, kommer inte att halkbekämpas med salt enligt vad som framkom vid möte med FMK, Polis, bussfirmor och åkare i maj-juni 2017.
Frågan är då om Länsstyrelsen eller Trafikverket t.ex. kan ge påbud att t.ex. tyngre fordon, lastbilar med släp
e.d. icke får framföras på dess vägar när vinterväglag gäller eller under viss angiven tid. Eller kan detta bli
“arbetsmiljöfråga” med ansvar för arbetsgivaren ? Vägar är arbetsmiljö även för andra än förare av långtradare!
Hur bilar med EU-trailer med 2 -axlad dragbil - som då möjligen ej kan omfattas av befintliga vägmärken - kan
komma med är kanske svårare. Problemet väl känt sedan symposium november 2015 “TS-risker med EU-trailer på hala vägar” - men har något hänt? Kan all trafik med tyngre fordon förbjudas men en enkel dispensmöjlighet finnas för de som ha lämpligt utrustade fordon. Bättre däck är inte allt! Kanske ge säsongsvis dispens för
betrodda åkare med lämpliga fordon.
Tanken är då att dipens krävs, - sökes av fordonsägaren eller den som beställt körningen. Samt ha kännbara
viten som faller ut vid olyckor eller stopp om icke dispens givits - och då icke på t.ex. fattiga utländska förare
eller till lydnad tvingade inhemska - utan på den som äger fordonet eller dirigerar dess körningar. Resurserna
för kontroll är ringa men det räcker kanske med krav på rapportering vid olyckor eller stopp åtföljt av krav på
ev vite. Borde kunna ge intressant underlag till framtida arbete med olycksbekämpning om dessa “olyckor” rapporteras.
Vore tacksam om Länsstyrelsen, Trafikverket och Arbetsmiljöverket var för sig och gärna även tillsammans
tager sig en fundering på om det går få en bättre ordning i trafiken på detta eller liknande sätt. Tanken har
kommit både hos två professorer i Umeå med långvarigt intresse för trafiksäkerhet och i Motormännen, bl.a. i
Jämtland men ingendera har kunskap om alla de regelverk som styr möjligheten till inskränkning av trafikfarlig
tung trafik enligt ovan.
Skulle detta ej gå får vi försöka den långa vägen via EU men tidsperspektivet där lär ligga på bortåt 5-10 år
och det vore bra med bättring tidigare. Frågan kommer upp på Motormännens kongress i april varför det vare
tacknämligt med något slags preliminärt svar till 19 april 2018.
Efter samråd med min ordförande i Motormännen lokalt och ovan citerade personer m.fl Frösön den 15 januari 2018
Mats E Nilsson. Byvägen 67. 832 45 FRÖSÖN
E-post: matsenilsson43@tele2.se. Mobil: 070 3687859
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 14

Krav på lastbilar på vintervägar
Motormännen har flera gånger på senare tid lyft ökad olycksrisk med tung trafik, till exempel i tidningen
Motor nr 7 2016. Vintertid kommer upprepade rapporter om framkomlighetsproblem och allvarliga
olyckor med tunga lastbilar inblandade. De så kallade EU-trailerekipagen (16,5 m långt ekipage med kort
tvåaxlig dragbil) synes vara överrepresenterade och dess vid halt väglag olämpliga konstruktion har bland
annat diskuterats vid ett särskilt seminarium under 2015.
Under den gångna vintern har frågan om just EU-trailerekipagens brister vid nordiskt vinterväg lyfts
till riksdagen av riksdagsledamöter från såväl regeringssidan som oppositionen. Mycket glädjande kan vi
konstatera att infrastrukturministern nu kommer att ta upp problemen i vidare kontakter med EU-kommissionen.
Lastbilschaufför är Sveriges farligaste yrke. Frågor om miljömässig och socialhållbarhet, trafiksäkerhet och framkomlighet för tung trafik och yrkestrafik kan inte hanteras endast av aktörer inom trafik
och transport. Problemen måste också hanteras av arbetsgivare, transportupphandlare och arbetsmiljövårdande myndigheter. En diskussion om utvidgat juridiskt ansvar avhandlas i yttrande över en annan
motion till denna kongress.
Motormännen bör fortsatt bevaka frågor om hur trafiksäkerhet och framkomlighet på svenska vintervägar
ska kunna förbättras för tunga fordon och om partiella begränsningar i trafiken med EU-trailerekipage
kan vara en tillfällig lösning i väntan på bättre utformade internationella regler. Enligt uppgift tillämpas sedan 2016 i Norge möjlighet för polis och/eller annan bemyndigad personal att vid vädervarningar
beordra EU-trailers att kvarstanna på anvisade platser, i väntan på att adekvat halkbekämpning utförts på
aktuella vägsträckor. Ett liknande system bör rimligen kunna införas på svenska riks- och europavägar, i
väntan på en mer långsiktig lösning på problemen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 15

Utvärdera vägskyltning med hjälp av Ms Vägpatruller
Det kan vara några olika problem med vägskyltar.
1. Placering, det finns bestämmelser från Trafikverket för hur högt, långt från vägbanan mm en skylt skall
placeras. Dessutom kan man ju numera allmänt utvärdera hur bra skylten kan signalera budskapet, skymd,
för mycket andra skyltar eller nåt annat tok.
Anvisningar finns här: https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10497/RelatedFiles/2009_15_handbok_
vagmarken.pdf. Sidan 9 och 10 är basinformation.
2. Vägvisning, ibland kan man märka att vägvisningen är gjord av någon med lokalkännedom.
Vägvisningsskylten skall fungera även och i synnerhet om jag är ny i omgivningen.
Jag föreslår därför kongressen
att

göra ett försök med t ex två vägpatruller, en för att utvärdera skyltplacering och en för att utvärdera vägvisningen. Efter försökets slut göres en utvärdering för att se om fortsättning på ett eller
annat sätt skall ske. Felen man finner bör rapporteras till ansvarig myndighet. Att det blir en
artikel om försöket förutsätter jag. Då ger man ju grunden till att medlemmarna kan agera själva.

Anders Carlsson
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 15

Utvärdera vägskyltning med hjälp av Ms Vägpatruller
Som motionären påpekar är föreskrifter och anvisningar kring vägmärkens synbarhet samt hur och var de
sätts upp relativt omfattande och detaljerade. Oftast följs också anvisningar efter bästa förmåga av väghållaren som ansvarar för skyltningen, givet lokala förutsättningar såsom terräng och annan infrastruktur.
Men förhållanden ändras, träd och buskar växer och skymmer sikt, skyltmaterial åldras och ibland blir det
också fel från början. Det är angeläget att såväl vägmärken som vägvisning är adekvat, synlig och svår att
misstolka.
Motormännens vägombud uppmärksammar regelbundet brister i såväl vägskyltning som vägvisning och
påpekar brister till ansvarig väghållare. Någon systematisk inventering sker dock inte och vid kontroll
med vägombuden ser man en viss skillnad i hur brister noteras och rapporteras till väghållare. Oftast upplever dock vägombuden att påtalade brister vad gäller vägmärken och skyltar åtgärdas inom rimlig tid.
Givet det mycket stora antalet vägskyltar och varianter av vägvisning, framstår en systematiserad inventering i ett större område som ytterst tidskrävande. Det är svårt att se att vägombuden, som arbetar helt
ideellt och utan ersättning, skulle kunna ta på sig ett så pass omfattande uppdrag, i vilket fall utan att på
något sätt behöva avstå från andra aktiviteter, såsom undersökningar och kampanjer som vägombuden
annars också utför under säsongen.
Ämnet är dock angeläget och vi kommer att inför vägombudssäsongen 2018 lyfta frågan om rapportering
och förbättringsförslag till vägombudens arbete, för att om möjligt uppmärksamma problem med skyltning och vägvisning, liksom andra brister i vägen eller andra delar av anläggningen.
En mindre artikel i Motor och på webben kan med fördel också skapas, om hur var och en som trafikant
enklast kan påtala brister till väghållare i just skyltning och vägvisning. Mer allmänna råd om hur man
påverkar sin lokala trafikmiljö finns redan på https://www.motormannen.se/om-oss/opinion-och-paaverkan/paaverka-din-lokala-trafikmiljoe/ men tål säkert att uppmärksammas ytterligare.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

148

anse motionen besvarad
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Motion 16

Förvarning vid körning på 2+1 väg
Vid körning på 2+1 väg och när den 2-filiga delen ska övergå till en fil föregås det av en förvarning kompletterad med ett avståndsmått, vanligtvis 400 meter.
Vid mina resor i Sverige har jag sett att på ett antal vägsträckor har en förvarningsskylt som anger 300
meter. På långt håll kan man inte se vilket avstånd det gäller, endast att en förvarningsskylt finns längre
fram.
Denna variation gällande förvarning inför kommande enfilssträcka kan skapa problem i form av problematiska trafiksituationer.
Med detta som bakgrund önskar Motormännens Lokalklubb Skaraborg
Att

förbundet får i uppdrag att uppvakta berörda myndigheter att man standardiserar ett avstånd,
lämpligtvis 400 meter som ska gälla inför övergång till enfilsväg.

Bertil Andersson
Ulla-Britt Hagström

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 16

Förvarning vid körning på 2+1 väg
Märke F17 Minskning av antalet körfält ska enligt VGU (Vägar och gators utformning, Trafikverket
2015:086) normalt placeras cirka 400 m och 50 m före körfältets slut. Märket placerat på cirka 400 m är
ett upplysande märke och ska kompletteras med en text ”400 m”.
Vid kontakt med Trafikverket har framkommit att undantagsvis minskas avstånden till cirka 300 m och 50
m. Detta ska ske endast då det finns fysiska hinder mot att placera märket vid 400 m, till exempel kan en
bro stå i vägen, eller då omkörningskörfältet är onormalt kort, cirka 600 m. Även i dessa fall ska det upplysande märket kompletteras med en text, ”300 m”.
Det finns således en standard, från vilken dock undantag av fullt förståeliga skäl kan göras.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen
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Motion 17

Behovet av ställplatser
Vid Motormännens besök vid rastplatser upplever vi på vissa håll att det är så fullt med lastbilar att familjer har svårt att ta sig in på rastplatsen. Problemet har uppstått genom brist på uppställningsplatser för
lastbilarna, dels genom höga avgifter som ofta chaufförer från andra länder inte har råd att betala och dels
genom att industrin eftersöker billiga transporter. De industrier som tillgodoser uppställningsplatser har
ofta tidsbegränsning. Leverantörsansvaret levs inte upp till fullt ut.
Det finns olika möjligheter att lösa problemet. Kommuner kan uppvaktas för att tillskapa uppställningsplatser för tyngre trafik, vilket vissa kommuner satsar på. Ett annat sätt är att införa begränsningstid på
rastplatser. Familjer stannar vanligtvis inte längre på rastplatser mer än någon/några timmar. Trafikverkets uppgifter ökas då genom att också bevaka att reglerna följs.
Motormännens Lokalklubb Skaraborg önskar med detta som bakgrund
Att

kongressen ger förbundet i uppdrag att driva på genom Kommunalförbund och Trafikverket
att ställplatser tillskapas och att tidsbegränsning på rastplatser införs.

Ulla-Britt Hagström
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 17

Behovet av ställplatser
Trafikverkets rastplatser är första hand avsedda för kortare raster och vila för trafikanter. Det är av utomordentlig vikt för trafiksäkerheten att möjlighet till kortare rast och vila finns utmed landets större vägnät.
Problem med fulla rastplatser där yrkestrafik tar sin dygnsvila, använder dem för uppställning av släp eller
där privatpersoner använder dem för camping eller bosättning under längre tid uppmärksammas ofta i
såväl media som till Motormännen, liksom av Motormännens vägombud.
Rastplatserna är öppna för alla trafikanter men markerade parkeringsplatser för lastbilar finns på drygt
200 platser. Om inget annat anges är det tillåtet att parkera upp till 24 timmar på en och samma plats
under vardagar och längre tid under helger. Av Trafikverkets totalt cirka 370 rastplatser är 133 stycken
utpekade som lämpliga för lastbilsparkering. Även hamnar och flygplatser har uppställningsplatser. Dessutom finns lokala och privata lösningar, där vägkrogar utgör en väsentlig del av utbudet.
Motormännen arbetar sedan länge aktivt för rena, bekväma och tillgängliga rastplatser för privattrafiken,
inte minst genom vägombudens omfattande arbete med betygsättning av landets rastplatser. Vikten av bra
rastplatser lyfts återkommande av Motormännen i kontakter med Trafikverket, till exempel i olika remis�svar och i kontakter med Trafikverkets persontransportråd.
Yrkestrafiken har rigorösa regler kring kör- och vilotider att förhålla sig till och redan små avvikelser från
dessa kan ge kännbara bötesstraff för chaufförer och åkare. Uppgifter gör också gällande att arbetsmiljön
och förhållandena för vissa kategorier av chaufförer kan vara mycket bristfälliga. Det åvilar transportbeställare ett stort ansvar att tillse att upphandlade tjänster utförs på ett socialt, miljömässigt och för trafiksäkerheten hållbart sätt.
Motormännen arbetar främst för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för privatpersoner som färdas i bil eller andra enskilda trafikslag. Det ankommer i första hand på Trafikverket och organisationer
inriktade mot yrkestrafiken, till exempel Sveriges Åkerier, Transportföretagen och Transportarbetarförbundet att verka för fler och bättre uppställningsplatser för yrkestrafik. Motormännen avser dock under
de kommande åren att ta upp en dialog med branschen kring flera aspekter av tung trafik, trafiksäkerhet
och väghållning, under vilket också en dialog om behov av uppställningsplatser kan föras. En dialog med
Trafikverket kring tidsbegränsad parkering på rastplatserna kan också föras, även om möjligheterna till
övervakning framstår som mycket begränsad.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 18

Utbyggnad av retardation och accelerationssträckor
Vägtrafiken ökar årligen och för att den skall ske på ett smidigt och trafiksäkert sätt förslår vi att fler vägar
kompletteras med retardationssträckor i anslutning till korsningar och avfarter. Detta för att på ett säkert sätt
kunna ta ner farten utan att övrig trafik påverkas. Likaså föreslås att påfart-utfarter på vägar kompletteras med
en accelerationssträcka för att smidigt uppnå rätt trafikrytm utan att påverka övrig trafik.
Motormännens Lokalklubb i Skaraborg föreslår
Att

kongressen beslutar att ge styrelsen i uppdrag att vidtaga de åtgärder och kontakter så att fler 		
vägar kompletteras med retardations och accelerationssträckor

Bertil Andersson, Ulla-Britt Hagström

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 18

Utbyggnad av retardation och accelerationssträckor
Vid nybyggnation och större ombyggnationer styrs vägars och gators utformning av ett relativt omfattande
regelverk (VGU, Trafikverket 2015:086 m.fl. dokument). Accelerations- och retardationssträckor på väg med hastighetsbegränsning 80 km/h bör vara 150-200 meter för säker och bekväm acceleration och inbromsning. Vid en
normal korsning på en landsväg med 80 km/h som hastighetsgräns innebär det totalt 600-800 meter extra körfält.
För att undvika ökad risk för kollision med vänstersvängande trafik samt skymd sikt för högersvängande trafik ut
på en större väg, olyckstyper som normalt ger betydligt svårare personskador än upphinnandeolyckor, försöker
man i möjligaste mån att utforma retardationssträckor som ramper, likt motorvägsavfarter, där de bedöms som
nödvändiga. Detta fördyrar byggnationen ytterligare. Ett generellt och allmänt krav på att befintliga vägar kompletteras med accelerations- och retardationssträckor framstår som mycket resurskrävande och skulle medföra
betydande merkostnader för samhället. Då Trafikverket redan har en svår uppgift att prioritera tilldelade medel
mellan trafiksäkerhetsåtgärder, underhåll av befintlig väg samt ny- och ombyggnad av vägnätet, kommer ett
sådant krav med stor sannolikhet medföra att andra viktiga åtgärder skulle behöva nedprioriteras.
Inom Trafikverkets persontransportråd har Motormännen tagit upp en rad olika trafiksäkerhetshöjande förbättringsförslag inom väginfrastrukturen, från förbättrad vinterväghållning till åtgärder av feldoserade kurvor. Trafikverket efterfrågar också förslag på trimningsåtgärder. Med detta menas mindre åtgärder som i befintligt vägnät kan öka kapaciteten och trafiksäkerheten utan stora och dyrare ombyggnationer. Utbyggnad av retardations- och accelerationssträckor
på vissa vägsträckor kan vara exempel på trimningsåtgärder som ger ökad säkerhet och framkomlighet, förutsatt att det
gäller högtrafikerade sträckor med återkommande incidenter eller köer.
Motormännen för en dialog med Trafikverket om hur förslag på sådana trimningsåtgärder ska kunna delges verket från
Motormännens vägombud och klubbar så att de hanteras på ett effektivt sätt inom verket. Hittills har vi dock inte kommit så långt att ett systematiserat rapporteringsverktyg har kunnat inrättas. Tills vidare kan lokalklubbar och vägombud
som har god lokal kännedom med fördel lyfta fram sträckor där mindre trimningsåtgärder kan innebära påtagliga
förbättringar i säkerhet och framkomlighet och delge Trafikverkets region eller andra väghållare informationen. I samband med ny- och större ombyggnation finns också oftast lokala samråds- och remissmöjligheter, inom vilka sådana
förslag också bör framföras.
Mer allmänna råd om hur man påverkar sin lokala trafikmiljö finns redan på https://www.motormannen.se/
om-oss/opinion-och-paaverkan/paaverka-din-lokala-trafikmiljoe/.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 19

Kontroll av däck – tung trafik
Alldeles för många olyckor sker i Sverige, inte bara vintertid, p gr a att kontrollen av bilarnas däck är alldeles för dålig.
Jag föreslår därför kongressen ...
Att

man utökar resurserna för Tullverket att kontrollera och vid behov neka inkörsel till Sverige, när
däckdjupet är alldeles för lågt. Som ett alternativ skulle det finnas möjlighet att hyra däck för färd
i Sverige. Vidare skall, inte bör, avgift tas ut för tung trafik. När vi färdas utomlands får vi betala,
varför skall inte utländsk trafik betala för sig här i landet. Vi tillhandahåller goda vägar som slits
ner alltför fort p gr a all tung trafik.

Ytterligare kontroll av nykterhet bör också iakttagas, då alltför många yrkeschaufförer kör med alkohol i
kroppen.
Cajsa Makris

Förslag till Förbundsstyrelsens yttrande över motion 19

Kontroll av däck – tung trafik
Enligt gällande rätt ska tunga fordon ha vinterdäck på samtliga däck på drivaxeln om vinterväglag råder
under perioden 1 december–31 mars. Mönsterdjupet ska vara minst 5 mm på samtliga hjul, dock ej på
tillkopplade släpfordon. Vid kontroll med trafikpoliser med erfarenhet av kontroller av tunga fordon,
framkommer att gällande regler efterföljs i mycket stor utsträckning och någon direkt skillnad har inte
kunnat ses mellan utlandsregistrerade och svenskregistrerade fordon i det avseendet. Förhållandet bekräftas av undersökning utförd av Däckbranschens informationsråd 2013.
Regeringen har under vintern remitterat ett förslag om förstärkt krav på tunga fordons vinterdäck, som
om det går igenom ska lagstadga om vinterdäck med minst 5 mm mönsterdjup på tunga fordons samtliga
däck, samt även för tillkopplade släpfordon. Motormännen har ställt sig positiva till förslaget och det kan
förväntas införas från och med 1 juli 2018.
Motormännen har ofta och återkommande påpekat den negativa utvecklingen för polisens trafikövervakning i allmänhet och för antalet trafikpoliser i synnerhet. Särskilt kontroller av tekniska detaljer på fordon, såsom däckskvalitet samt den tunga trafikens särskilda regelverk, utför uteslutande av trafikpoliser
och särskilda trafikinspektörer. Frågan belyses i andra yttranden över motioner till denna kongress.
Även nykterhetskontroller blir färre, ett förhållande som vid flera tillfällen belysts i tidningen Motor,
senast i nr 2 2018. Dock har regering aviserat 75 miljoner kronor i förstärkta resurser för effektiviserade
och delvis automatiserade nykterhetskontroller, till exempel vid terminaler och färjor för att minska riskerna för rattfylleri, inte minst inom yrkestrafiken. Det är en mycket positiv utveckling som Motormännen länge har arbetat för.
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Motionären önskar också att Motormännen ska arbeta för ett ökat avgiftsuttag från tung trafik. En debatt
om så kallad kilometerskatt pågår liksom utredningar om sådana på både lätta och tunga fordon. Motormännen lyfter återkommande de riksdagsbeslut som fastslagit att de olika fordonsslagen ska betala de
kostnader som de var för sig åsamkar samhället och de utredningar, bland annat från statliga VTI och
Myndigheten för Trafikanalys (TRAFA) som visar på att personbilstrafiken står för upp till 200 procent av
sina kostnader medan till exempel den tunga lastbilstrafiken står för cirka 50 procent av sina. Motormännen arbetar enligt det av kongressen fastslagna mobilitetsprogrammet långsiktigt för att kostnadsuttaget
ska ske på brukande av fordon framför ägande av desamma. Samtidigt kan man med visst fog hävda att
det i praktiken innebär en beskattning av avstånd, vilket kan vara tveksamt för industriell överlevnad och
personlig mobilitet i ett avlångt och glest befolkat land som Sverige. Då utredningar om ändrat och eventuellt ökat avgiftsuttag på brukande av tunga fordon pågår, önskar styrelsen tillsvidare avvakta utredningarnas slutsatser innan vidare framstötar görs i frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad

Motion 20

Hantera skyddsräcken för trafik som säkerhetsutrustning
På platser där avkörningssäkert sidoområde saknas och är orimligt dyrt att skapa, är skyddsräcken oerhört
viktiga livräddare. Vägräcken och broräcken hindrar inte olyckor, men kan i linje med Nollvisionen förebygga svår skadeföljd vid avåkning mot stup, vattendrag eller oeftergivliga föremål och mötande trafik.
Emellertid kan skadeföljden bli svår om fordonet kör på en olämpligt utformad räckesände, såsom den
i Sverige vanligt förekommande neddoppade räckesänden (ger livsfarlig effekt av typ uppskjutnings-/
vältramp). Likaså kan det sluta illa om fordonet kör på ett ”åldrat” vägräcke (t.ex. räckesbalk som hamnat
för lågt över vägytan, efter att vägbanan genom underhåll över tiden har höjts med ett par lager asfalt).
Lågt räcke i kombination med att räcket lutar utåt är ännu mer förödande för funktionen, vilket bekräftats i fullskaleprov vid VTI. Vid ett flertal dödsolyckor* har konstaterats att räckets skyddande funktion
satts ur spel, genom något så trivialt som att det monterats med bultförband av fel stålkvalitet, eller sånt
som att räckets ståndare inte förankrats ordentligt i marken med jordfyllning bakom ståndarna eller i
längdled med rätt markförankring vid räckets början. Ett annat vanligt fel är att närliggande vägräcken
inte kopplats samman till ett enda räcke. Ett sammanhållet räcke minskar risken för avåkning mellan
korta räcken samt förekomsten av påkörningsfarliga penetrerande räckesändar.
*Se http://www.svbrf.se/Rackeskonf_2017/Goran_fredriksson_%20Rackenas_betydelse_for_olycksutgangen.pdf.
För att skyddsräcken ska ge rätt effekt, behövs att de utformas, monteras och underhålls sakkunnigt. T.ex.
visar forskning att 2/3 av alla drunknade bilister hade överlevt, om vattendraget säkrats med ett bra utformat räcke. Antalet som omkommer p.g.a. skyddsräcke saknas eller räcket är felaktigt, överstiger flerfaldigt
antalet omkomna i starkströmsolyckor. Ändå tillåts att lekmän utan verifierad sakkunskap projekterar,
inspekterar och underhåller skyddsräcken. Räckesmontörer auktoriseras av branschen, och auktorisation
tillkom 2010 som ett frivilligt åtagande från medlemsföretagen i Svenska Väg- och Broräckesföreningen,
SVBRF. Trafikverket har på senare år börjat införa kontraktskrav att montageledaren ska ha kompetensbevis motsvarande SVBRF auktorisation, men för t.ex. projektörer finns alltså inga motsvarande krav på
verifierad kompetens inom skyddsräcken.
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Jag föreslår därför kongressen
att

uppdra åt Motormännens vd centralt att driva på riksdag, regering och vägtrafikmyndigheterna 		
Trafikverket och Transportstyrelsen att skyddsräcken ska hanteras som säkerhetsutrustning.
I likhet med vad som gäller för broar, ska ritning och beskrivning av skyddsräcken godkännas 		
av sakkunnig vid Trafikverket, alternativt av sakkunnig som är godkänd att företräda Trafikverket,
innan permanent montage får inledas. Räckesreparatörer i driftområden ska liksom räckesmontörer ska kunna uppvisa kompetensbevis motsvarande SVBRF auktorisation. Det färdigmonterade skyddsräcket ska slutbesiktas av oberoende sakkunnig kontrollant med verifierad
kompetens. Ett reparerat skyddsräcke ska genomgå en dokumenterad kontroll efter reparation,
vilken signeras av ansvarig arbetsledare.

Johan Granlund

Förslag till Förbundsstyrelsens yttrande över motion 20

Hantera skyddsräcken för trafik som säkerhetsutrustning
Det är naturligtvis avgörande för trafiksäkerheten att räcken är korrekt utformade, monterade och underhållna. Branschen har skapat en frivillig certifiering och det förefaller naturligt att såväl montörer som
reparatörer och projektörer är certifierade och godkända på adekvat sätt.
Frågan ägs huvudsakligen av Trafikverket som upphandlande myndighet. Verket har initierat ett arbete
med att med olika metoder, bland annat laserskanning av vägbanans närmaste omgivningar, inventera
tillståndet på räcken och liknande utrustning utmed vägnätet i syfte att kunna planera och prioritera
nödvändigt underhåll av räckesutrustningen. Arbetet är som lätt inses enormt stort och kommer att ta
lång tid. Transportstyrelsen certifierar trafiksäkerhetsgranskare inom vars bedömningsområde ligger
säkerhetsutrustning på nybyggda vägar inom TEN-T-vägnätet (de största och mest trafikerade europavägarna). Ett föreskriftsarbete pågår också inom Transportstyrelsen utifrån plan- och byggförordningen i
vilket man avser ytterligare reglera krav på skyddsutrustning.
Sedan 2015 ordnar branschföreningen Svenska väg- och broräckesföreningen (SVBRF) en återkommande räckeskonferens inom vilken frågor kring vägräcken diskuteras och där Motormännen deltar.
Inom ramen för konferensens nätverk, där såväl branschföreträdare som myndigheter ingår, kan frågor
om utökade kompetens- och certifieringskrav mycket väl lyftas liksom frågor om krav på godkännande av
ritningar i projekteringsstadiet samt slutbesiktning av genomförda arbeten.
Motormännen driver övergripande frågan om ökade anslag för underhåll av väginfrastrukturen vilket
har beskrivits i flera andra yttranden över motioner till denna kongress. Detta arbete är prioriterat och
bör också resultera i utökade medel till underhåll och kontroll av vägräcken liksom de yrkesgrupper som
hanterar dem i olika skeenden. Att mera detaljerat arbete mot just riksdag och regering i just denna fråga
bedömer styrelsen som för tillfället lägre prioriterat varför:
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 21

Objektiva mått och gränsvärden för varningsskyltning
På många platser längs det svenska vägnätet saknas idag relevant varningsskyltning. Det finns gott om
exempel på farliga platser där olycksfrekvensen sjunkit rejält (i vissa fall i det närmaste upphört), sedan
relevanta varningsmärken satts upp.
Regeringen fastställer Sveriges vägmärken, genom vägmärkesförordningen SFS 2007:90. Varningsmärken
regleras i förordningens 2. kap. 5 §. Där framgår vilka varningsmärkena är, och vad de syftar till. Däremot
anges inte objektiva mätmetoder och gränsvärden kopplade till syftena. Transportstyrelsen har enligt
vägmärkesförordningens 8. kap. 1 §. bemyndigande att utfärda föreskrifter som anger under vilka förhållanden som varningsmärken ska eller får sättas upp. Hittills regleras detta genom dåvarande Vägverkets
föreskrifter om vägmärken och andra anordningar, VVFS 2007:305. Där anges allmänna råd, vissa närmare bestämmelser och tillämpningsområden.
Emellertid saknas även i VVFS 2007:305 objektiva mätmetoder och gränsvärden kopplade till syftena för
en rad varningsmärken avseende egenskaper som Trafikverket sedan decennier systematiskt och regelbundet mäter. Resultat från mätningar Trafikverket utfört ända sedan 1980-talet med lasermätbilar kan
hämtas via den suveräna webbportalen PMSv3. Gränsvärden för vägbanans skick finns angivna i Trafikverkets Underhållsstandard. Trafiksäker linjeföring (kurvradier, längslutning osv) finns angivna i, eller
kan härledas från, Trafikverkets anvisning för Vägars och Gators Utformning (VGU). Det går alltså rimligt enkelt att för ett antal vägegenskaper etablera objektiva mått och gränsvärden för när ett flertal varningsmärken ska användas. Nedan ges tre exempel på varningsmärken som bör kopplas till objektiva krav:
Varningsmärket A8 ’Varning för ojämn väg’ anger ”sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför
att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.” Från PMSv3 hämtas enkelt
mätdata för International Roughness Index (IRI). Med IRI-värdet går det att identifiera platser där varningsmärket A8 ska sitta.
Även för varningsmärket A1 ’Varning för farlig kurva’ kan mätdata enkelt hämtas från PMSv3, avseende
parametrarna kurvradie, tvärfall (liksom hastighetsgräns). Med dessa parametrar kan sidofriktionsutnyttjandet beräknas, vilket kan jämföras mot dimensionerande sidofriktionstal för trafiksäkra kurvor enligt
VGU. Med sådan analys går det att objektivt identifiera kurvor där varningsmärket A1 ska sitta.
Varningsmärket A10 ’Varning för slirig väg’ går utmärkt att koppla till gränsvärdet för lägsta tillåtna
våtfriktion 0.50. Eftersom våtfriktion hittills inte mäts systematiskt på det svenska vägnätet, krävs att riktad mätning utförs.
Jag föreslår därför kongressen
att

uppdra åt Motormännens vd centralt att driva på Transportstyrelsen att utfärda föreskrifter som
utifrån objektiva mått och gränsvärden ställer krav på varningsskyltning.

Johan Granlund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 21

Objektiva mått och gränsvärden för varningsskyltning
Som motionären påpekar är föreskrifter och anvisningar kring varningsmärkens placering relativt omfattande och detaljerade. Befintliga regler följs enligt vad Motormännen erfar efter bästa förmåga av väghållare, givet lokala förutsättningar såsom terräng och annan infrastruktur. Motionären visar på datasamlingar ur vilka man med rätt kunskap möjligen kan få fram objektiva data för var varningsskyltning bör
förekomma. Det är rimligt att förvänta sig att Trafikverket tar tills sig av denna kunskap och om möjligt
använder den, eventuellt med hjälp av andra myndigheter och lärosäten. Givet den mycket stora datamängden, framstår en systematiserad inventering i hela landet som komplex. Motormännen kan naturligtvis uppmärksamma Trafikverket och Transportstyrelsen på dessa förhållanden, om de mot förmodan
inte redan känner till dem. Något mer systematiserat arbete i så här detaljerade frågor, låter sig dock inte
göras givet Motormännens nuvarande resurser.
Motormännens vägombud uppmärksammar regelbundet brister i såväl vägskyltning som andra delar av
väganläggningen och påpekar dessa till ansvarig väghållare. Oftast är upplevelsen från vägombuden att
påtalade brister vad gäller vägmärken och andra brister åtgärdas inom rimlig tid.
Var och en som trafikant kan också påtala brister till väghållare. Mer allmänna råd om hur man påverkar
sin lokala trafikmiljö finns på https://www.motormannen.se/om-oss/opinion-och-paaverkan/paaverkadin-lokala-trafikmiljoe/ .
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att

anse motionen besvarad
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Motion 22

Förbättrad vinterväghållning på osaltade vägar
Trafikverket sprider tyvärr en falsk bild att vägtrafikens farlighet är störst sommartid, med hänvisning till
att flest olyckor sker på sommaren. Fakta är att frekvensen för trafikolyckor (dvs den enskildes ”olycksrisk”) är avsevärt högre vintertid än sommartid, enligt VTI Meddelande 909. Att fler olyckor sker sommartid, beror helt enkelt på att trafikarbetet då är avsevärt högre. Allra högst olycksfrekvens återfinns
enligt myndigheten Trafikanalys på landsvägar med max 80 km/tim på landsbygd i Norrland. Trafikverkets orimliga och falska påstående att det skulle vara farligare att köra sommartid (ljust, torr asfalt) än
vintertid (mörkt, ishala vägar) motverkar att mer resurser läggs på att förebygga halkolyckor.
Måttlig trafik och hastighet gör att de flesta länsvägar halkbekämpas med sand, istället för med vägsalt.
Trafikverkets standardbeskrivning för vinterdrift (SBV) är kontraktshandling med vägentreprenörer. SBV
gäller i hela landet, med samma krav för statliga vägar med lika trafikmängd och hastighet (vägklass).
Tyvärr saknar SBV definition av startkriteriet för plogning. I södra Sverige råder en tolkning att kriteriet gäller per snöfall, medan i norra råder en tolkning att kriteriet gäller per plogrunda. Den märkliga
”Norrlandstolkningen” innebär att vägbanan ofta inte plogas ren efter snöfall, vilket leder till att på osaltade vägar i norra Sverige bildas en isskorpa som blir allt tjockare under vintern. Dubbdäck, snökedjor
och töväder gör att det kan bli djupa spår i isskorpan (även där asfalten under isen är helt plan). Isspårens
branta kanter kan bli både såphala och knaggliga som en ”tvättbräda”, vilket medför extrem olycksrisk,
vilket Trafikverket ivrigt förnekar. Exempelvis skedde minst 11 avåkningar och vältolyckor på två platser
om sammanlagt 205 meter på länsvägarna 583 & 597 i Dalarna under veckoslutet 5-7 januari, medan
vägbanan hade djupa knaggliga spår i den decimetertjocka isskorpan. EU-projektet ROADEX IV (2012)
visade att Trafikverkets krav i SBV på största tillåtna ojämnhet i isskorpa inte är relevant för tvättbrädor
med hundratals gropar på rad.
Ett annat problem i Trafikverkets SBV är att den inte styr driftentreprenörernas arbete i förhållande till
rusningstrafiken. När Vägverket skötte vägarna i egen regi före 1992, var det praxis att plogning skedde
i ottan, innan morgonrusningen. Skrapning med tung väghyvel sker i ännu lägre fart, och utfördes därför efter morgonrusningen. Idag sparar entreprenörerna in på ersättning för obekväm arbetstid till sina
förare, genom att i 40 km/tim ploga och i förekommande fall hyvla i 15 km/tim mitt i morgonrusningen.
Resultatet är naturligtvis köbildning, stress, dåliga omkörningar på olämpliga platser och därmed ökad
risk för trafikolyckor.
Ytterligare ett problem med Trafikverkets SBV är att den föreskriver förebyggande halkbekämpning
enbart på vägar som regelmässigt saltas. Detta innebär att trots SMHI-varning om svår halka, får vägentreprenörerna inte betalt för att halkbekämpa förrän det skett olyckor eller att låg vägfriktion uppmätts
(mätning tar tid och sker sällan). I Norge däremot, anger den statliga driftstandarden R610 att förebyggande halkbekämpning ska utföras även på osaltade vägar och där med sand. Det går alltså att förebygga
halka även utan salt, om väghållaren vill.
Jag föreslår därför kongressen
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att

uppdra åt Motormännens vd centralt att driva på Trafikverket, och vid behov även riksdag och
regering, att Trafikverkets SBV ska förbättras så att den:

•

Entydigt definierar att det nationellt likagällande startkriteriet för plogning gäller per snöfall
(såsom dagens ”Södra Sverige tolkning” och inte per plogrunda (”Norrlandstolkningen”).
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•

Inkluderar ett relevant krav mot farlig ”tvättbräda” i tjock isskorpa.

•

Styr driftentreprenörernas arbete i förhållande till tiden för rusningstrafik. Vägarna ska normalt
vara plogade innan morgonrusningen. Ännu mer långsamgående arbeten såsom hyvling ska
normalt inte utföras under rusningstrafik.

•

Föreskriver förebyggande halkbekämpning (med sand) även på vägar som inte saltas.

Johan Granlund

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 22

Förbättrad vinterväghållning på osaltade vägar
Brister i kvaliteten på vinterväghållning i bland annat Norrland har uppmärksammats tidigare på Motormännens kongresser, senast 2016. Sedan dess har Motormännen lyft frågan om högre krav på vinterväghållningen i olika sammanhang, bland annat i direkta kontakter med Trafikverkets plandirektör. Motormännen har också uppmärksammat brister i kontrollsystemen av entreprenörernas arbete. Trafikverket
har också skärpt kontrollerna av insatser med hjälp av GPS i entreprenadfordonen.
Bristerna i vinterväghållningen har debatterats i riksdagen, senast 2018-02-02 mellan infrastrukturminister Tomas Eneroth och Lars Beckman (M). I debatten lyfts bland annat flera av de förhållanden som
nämns i motionen. Debatten har föranlett en följdfråga från ledamoten till infrastrukturministern, vilken
väntas bli besvarad under våren.
Motormännen driver övergripande frågan om ökade anslag för underhåll av väginfrastrukturen. Arbetet
är prioriterat under valåret 2018 och har sin bakgrund i att regeringen endast anslår 7 procents höjning
för vägunderhåll under planperioden 2018–2029, trots att Trafikverket har begärt 15 procent för att täcka
förväntad inflation och nu aviserat att en ytterligare försämring av det mer glestrafikerade vägnätet är att
vänta i slutet av planperioden.
I arbetet för säkrare vägar ingår också krav på förbättrad kravställning på och uppföljning av vinterväghållningen. I Motormännens fortsatta arbete är motionens intentioner en naturlig utveckling av argumentationen, och delar av den kan säkerligen komma att införlivas i fortsatt kommunikation med Trafikverket och andra myndigheter, såväl som i den allmänna debatten. Det bör dock vara upp till VD att
avgöra vilka olika element som tas upp vid vilka kontakter.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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UTSKOTT 3 • SÄKER MOBILITET 2
Motion 23

Körriktningsvisning i cirkulationsplatser
En av de mest onödiga regler som finns, är att vara tvungen att med körriktningsvisaren visa att man tänker lämna cirkulationsplatsen. Självklart gäller normala trafikregler för filbyten även i cirkulationsplatser.
Det finns ingen anledning att acceptera ytterligare regler.
Jag förslår därför
att

kongressen beslutar att arbeta för att straffet för att underlåta visa att man tänker
lämna cirkulationsplatsen tas bort.

Kurt Fredriksson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 23

Körriktningsvisning i cirkulationsplatser
En cirkulationsplats är en plats där flera vägar möter varandra med en rondell i mitten. Eftersom en cirkulationsplats är säkrare än en vanlig vägkorsning har dessa blivit vanligt förekommande i Sverige. Den
högre säkerheten beror bland annat på att det är lätt för föraren att ha uppsikt över trafiken då den endast
kommer från ett håll och om en kollision sker, så sker den i lägre hastighet och i en vinkel som minskar
risken för allvarlig skada. Dessutom skapas ett flöde i trafiken och köbildningar minskas.
Företräde lämnas för de bilar som åker i cirkulationsplatsen. Förare i rondell ska ge tecken med blinkers
vid filbyte och när de lämnar cirkulationsplatsen. Blinkers används när föraren lämnar rondellen för att
öka tydligheten, säkerheten och flödet i trafiken. De förare som är på väg in i cirkulationsplatsen kan köra
in tidigare och trafiken kan flyta betydligt bättre om kommande bil i cirkulationsplatsen signalerar att den
ska köra ut.
Förbundsstyrelsen håller därför inte med motionären om att användning av blinkers för att visa att man
är på att lämna cirkulationsplatsen är onödigt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 24

Felanvändning av blinkers och behovet av omedelbara viten
Blinkers används inte idag, ofta vid förfrågan med skälet ”det var ingen bakom” med total brist på insikt
för behovet av andra, t.ex. fotgängare, att veta vad denna bilist har för sig. Ett exempel är när bilisten utan
blinkers girar upp mot en stängd garageport, så ”långsamt gående fotgängare” som jag var gång blir livrädda då de ofta har en mobil i handen så ”blinkershanden” är upptagen av viktigare saker än ex.vis fotgängare på trottoaren !
Likaså har en allt större del av bl.a. ”facebook-knarkarna” fått för sig att varningsblinkers ger automatiskt
parkeringstillstånd strax före övergångsställen och på buss och handikapplatser, i samtliga fall med svar
som jag ska bara....handla, urinera, whatever...
Kul när en unge springer ut osynlig framför en snedstannad tomte med bländande varningsblinkers 1 m
före ett övergångsställe. Särskilt när de snabbrörliga ungarna är i tron att vara fredade på övergångsställen. ...
Sett till ovan önskas att Kongressen ger i uppdrag åt styrelsen
att

M verkar för ökad information om betydelsen av rätt och riktig användning blinkers och verkar
för en betydlig polisiär skärpning av tillämpandet av bötesstraffutdelning så att missbruket av
otillbörlig både avsaknad av användning och felaktig användning av blinkers/varningsblinkers
snarast stävjas.

Lennart Myrhammar
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 24

Felanvändning av blinkers och behovet av omedelbara viten
Synpunkter på bristande blinkersanvändning framställs ofta och återkommande till Motormännen liksom
i den allmänna debatten om trafiksäkerhet och beteenden i trafiken. När Motormännens vägombud och
klubbar har gjort egna undersökningar har till exempel 4 av 10 bilister inte använt blinkers vid utfart ur
rondell, med toppnoteringar på över 8 av 10 på vissa orter. Andra undersökningar har visat att var fjärde
bilist missar blinkers i andra svängande situationer. Problemen har återkommande belysts i tidningen
Motor, i pressmaterial och i debatten.
Vid planering för kommande års nationella trafiksäkerhetskampanjer som Motormännen driver kan
mycket väl en uppföljande blinkersundersökning och kampanj var ett bland många andra alternativ.
Ett ökat fokus på beteende i trafiken är också efterfrågat och bör prioriteras i trafiksäkerhetsarbetet framöver. Ett problem som Motormännen återkommande påpekar i debatten och nu inför valet 2018 lyfter
särskilt är allt färre poliser i trafiken. Ökad övervakning av trafiken, däribland självklart också blinkersanvändning, är en prioriterad fråga som beskriv i annat motionsutlåtande.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 25

Uppnå god hållbar trafikmiljö
De mest elementära trafikregler måste varje person känna till. Detta bör ses som en del av miljömedvetandet, nämligen en god trafikmiljö. Alla vistas på något sätt i trafiken.
Bästa sättet att lära in regler och beteende är att få detta som en del av de obligatoriska avsnitten i skolans
läroplan. Trafikmiljö, som ämnet bör heta, skall meddelas av någon i ämnet sakkunnig person. Ämnet bör
därför ingå som en del i lärarutbildningen. Så länge lärarna saknar utbildning i ämnet kan en extern person med kunskap i ämnet undervisa eleverna.
I nuvarande läroplan ingår trafikregler endast i årskurserna 1–3 inom avsnitt Centralt innehåll och under
rubriken ”Att leva tillsammans: Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”. Därefter
finns inget och frågan är hur mycket en elev kan om trafikregler vid skolans slut.
Lektionerna skall anpassas efter elevernas mognad, dvs enkla och få regler i de lägre klasserna varefter
ämnets innehåll utökas i högre klasser. Start skall ske i förskoleklassen, 6-åringar. Ämnet skall, liksom det
sker för övrig verksamhet i skolan, utvärderas efter avslutad årskurs.
Styrelsen for Motormannen Karlstad föreslår kongressen
Att

Motormannen påverkar skolmyndigheter och politiker att ämnet trafikkunskap skall vara en del
av samtliga läroplaner for grundskolan och gymnasieskolan. Start bland elever i förskoleklass.
Därefter utökad kunskap anpassad till ålder. Undervisning i ämnet skall vara obligatorisk.

Att

påverka myndigheter att införa ämnet i lärarutbildningen.

Att

genom det ovan beskrivna få skolans ansvariga att inse vikten av att kunna elementära regler i
trafiken och därför införa dessa i skolans lärande.

Att

väcka frågan och hålla den levande om intresset hos myndigheterna inte är aktuellt. Motormannen kan utgöra en pådrivande faktor och skapa opinion i ämnet.

Marita Björn
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 25

Uppnå god hållbar trafikmiljö
Trafikundervisningen i grundskolan är eftersatt och har fått en allt mer undanskymd plats i läroplanen.
Motormännen har sedan länge arbetat för en mer omfattande trafikundervisning i skolan och ett par
klubbar har erbjudit skolor i sitt område trafikundervisning med fokus på cykling. Förbundet ingår sedan
några år också i ett löst nätverk av organisationer som gemensamt arbetar för en förstärkt trafikundervisning i skolan.
Givet förbundets nuvarande personella resurser ser styrelsen små möjligheter att framgångsrikt driva ett
det arbete motionären efterfrågar. Däremot bör Motormännen precis som idag fortsatt arbeta för en utökad trafikundervisning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 26

Obligatorisk grundutbildning för körkort
Motion ang. M verkar för obligatorisk körkortsundervisning i skolan i syfte att gynna samtliga medborgare oavsett i vilket trafiksystem vi rör oss i, vänster- eller högertrafik. (De flesta av oss kanske inte ens vet
att vi rör oss i både vänster- och högertrafik eller när....)
Med hänvisning till att alla, utom i detta sammanhang ett ej nämnvärt fåtal, idag är trafikanter som måste
samsas för en fungerande totalmiljö föreslås
Att

kongressen ger i uppdrag åt Styrelsen verka för att teorin för körkort obligatoriskt införs redan
i grundskolan med allmän trafikkunskap och minst teorin för förarbevis av moped på mellanstadiet med målet kostnadsfritt förarbevis när den åldern är inne inte minst som morot i skolan.

Att

införa obligatorisk körkortsundervisning på gymnasiet ledande till kostnadsfritt körkort när
åldern är inne inte minst för att öka den sjunkande motivationen för gymnasieutbildning.

Lennart Myrhammar
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 26

Obligatorisk grundutbildning för körkort
Trafikundervisningen i grundskolan är eftersatt och har fått en allt mer undanskymd plats i läroplanen.
Motormännen har sedan länge arbetat för en mer omfattande trafikundervisning i skolan och ett par
klubbar har erbjudit skolor i sitt område trafikundervisning med fokus på cykling. Förbundet ingår sedan
några år också i ett löst nätverk av organisationer som gemensamt arbetar för en förstärkt trafikundervisning i skolan.
Nationella undersökningar visar att allt färre elever cyklar till skolan och istället får skjuts av sina föräldrar. Det leder till problem med trängsel och otrygga trafikmiljöer kring skolor, förutom att barn och unga
inte får den fysiska motion som cyklingen ger utan blir allt mer stillasittande. Det finns dessutom tydliga
forskningsresultat som visar sambandet mellan fysisk aktivitet och prestationsförmåga i skolan.
Motormännen har också, när tillfälle givits, länge arbetat för att körkortsundervisning ska vara ett möjligt
tillval i gymnasieskolan. Idag ges möjligheten, med få undantag, bara vid linjer med inriktning mot fordonsteknik och transporter. Körkort för bil är ett viktigt medel för att öka ungas anställningsbarhet varför
det är glädjande att regeringen nu medger studielån för körkort under vissa förutsättningar. Samtidigt är
det väl känt att yngre bil- och mc-förare löper betydligt större risk att skada sig själva och andra i trafiken.
Ur ett strikt trafiksäkerhetsperspektiv är en högre körkortsålder således att föredra.
Givet förbundets nuvarande personella resurser ser styrelsen små möjligheter att framgångsrikt driva
det arbete motionären efterfrågar, mot obligatorisk körkortsundervisning i grund- och gymnasieskolan.
Däremot bör Motormännen precis som idag fortsatt arbeta för en utökad trafikundervisning med målsättningen att öka cyklingen i grundskolan och att körkortsutbildning för bil blir ett möjligt tillval i hela
gymnasieskolan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 27

Aggressiviteten i trafiken
Aggressiviteten i trafiken fortsätter att vara väldigt omfattande. Ett ärende som varit uppe förr och där
Motormännen har agerat. Tyvärr räcker det inte, det aggressiva beteendet är något, som vi hela tiden,
måste motarbeta och bedriva effektiv propaganda mot.
Exemplen är många: Höga farter, trängningar, ”fingertecken”, skrämseltaktik och tvära inbromsningar vid
cirkulationsplatser, ockupation av vänsterfilen, ”inlåsning” på motorvägen och utebliven teckengivning
mm. Förhärligandet av monsterbilar och höga hastigheter är också ganska omfattande och ser vi sådana
exempel också i vår egen tidning.
Principiellt sett borde en organisation som vår verka för allas rätt till vägen och inte bara fartdårarnas.
Dagens samhälle blir alltmer svårtillgängligt genom att stora köpcentrum förläggs utanför tätorterna, så
att bilen blir ytterst nödvändig för boende både i stad och på landsbygd. Med alltfler trafikanter och dessa
i varierande åldrar krävs vänligare och mer förlåtande attityder än det krig vi ser idag.
Jag föreslår därför att kongressen uppdrar åt Motormännens VD och styrelse
Att

starta och fortlöpande driva en kampanj för att minska aggressiviteten i trafiken.
Vägarna kan vara flera.
– Använd vår populära tidning för ett bättre beteende i trafiken.
– Vår ledning har flera gånger visat att vi kommer fram bra i olika media. Använd det!
– Motverka tendensen att bilisterna skall hämta tillbaka sina ”förseningar” på vägen!
– Alla förslag, som kan förbättra säkerhet och beteende i trafiken är vällovliga. Varför inte
utlysa en tävling där bästa förslag premieras och tas med i vår kampanj.

Vägarna till framgång kan vara många och stoppas väl bara av vår fantasi, en ”brain storming” hos vår nya
och ”oförstörda” medarbetare kan kanske ge nya vägar till framgång. Kanske kan vår landsomfattande
organisation också bidra i arbetet och sprida kampanjen.
Bengt Sjöberg
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 27

Aggressiviteten i trafiken
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på aggressiva förare i trafiken. Motormännen är en trafiksäkerhetsorienterad organisation som på medlemmarnas uppdrag arbetar för en hållbar och säker framkomlighet för alla som rör sig i trafiken.
Många olyckor beror på medvetna felhandlingar av personer som anser sig vara bättre bilförare än andra
och därför anser att trafikreglerna inte gäller dem. De tror de kan hantera fordonet även i högre hastigheter än den skyltade, ligga nära fordonet framför och ändå hinna reagera på något oväntat samt att deras
beteende accepteras av andra eftersom de kraftigt överskattar antalet som kör likadant som dem. Cirka
80–90 procent av olyckorna orsakas av föraren.
Alla som befinner sig på vägarna riskerar att orsaka och/eller råka ut för en olycka, men helt klart är att
förare med en bristande respekt för både trafikregler och medtrafikanter ligger bakom en stor del av
dem. Att förändra denna attityd är en ständig, men svår uppgift för Motormännen. Även faktorer som en
kraftigt minskad trafikpolis påverkar situationen eftersom färre poliser på vägarna ger en mer aggressiv
och mindre säker trafik, ett problem som Motormännen återkommande påpekar i debatten och nu inför
valet 2018 lyfter särskilt. Ökad övervakning av trafiken är således en prioriterad fråga som beskriv i annat
motionsutlåtande.
Aggressivt beteende i trafiken kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar flera olika handlingar.
Arbetet med att motverka aggressivt beteende i trafiken pågår ständigt och genom ett flertal av Motormännens rikskampanjer och vägombudsundersökningar har detta uppmärksammats. Exempel på nyligen
genomförda kampanjer är efterlevnaden av elementära trafikregler som användning av mobiltelefon i
trafiken, hur många förare som stannar vid rött ljus samt hastigheten vid skolor. Dessa undersökningar
ligger till grund för ett utåtriktat opinionsarbete på såväl nationell som lokal nivå. Frågorna har med
jämna mellanrum lyfts i tidningen Motor och kommunicerats genom media och debatt. I samband med
stora trafikhelger såsom jul- och nyår samt midsommar- och sportlovstrafiken kommunicerar Motormännen frekvent vikten av ett lugnt beteende i trafiken, vikten av att hålla hastighetsbegränsningar, ordentliga
avstånd och att undvika onödiga omkörningar
Motormännen kommer att fortsätta att uppmärksamma och motverka det aggressiva beteendet i trafiken.
Bland annat via kampanjer, vägombudsundersökningar och tidningen Motor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 28

Tydliga regler att släppa fram utryckningsfordon
Bilister har oftast stor respekt för utryckningsfordon och endast en handfull fälls per år för hindrande.
Utryckningsfordon får ibland zick-zacka sig fram vissa sträckor på 1+2 vägar genom att bilförarna är
osäkra på hur de ska kunna släppa förbi dessa fordon. Det finns tydliga regler för föraren av utryckningsfordonet, men inte mer än att underlätta, köra åt sidan, sakta ner eller stanna. Därför väjer vissa förare på
1-delen av 1+2 väg antingen åt höger eller vänster beroende av situationen. Detta ställer till bekymmer.
Ibland är också bilförare osäkra om hur långt ut på vägkanten de vågar gå.
På vissa håll finns avkörningsfickor, men inte tillräckligt för att klara att snabbt släppa förbi utryckningsfordon.
Motormännens Lokalklubb Skaraborg önskar med detta som bakgrund
Att

kongressen ger förbundet i uppdrag att föreslå Radio och TV att göra en informationskampanj
för att visa rätt och fel.

Ulla-Britt Hagström

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 28

Tydliga regler att släppa fram utryckningsfordon
Trafikanter ska lämna fri väg för utryckningsfordon enligt Trafikförordningen (1998:1276) 2 kap. 5 §.
Förare som har väjningsplikt ska tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller
stanna (3 kap. 5 §). Närmare anvisningar saknas.
Det är alltså upp till den enskilde trafikanten att utifrån situationen agera på bästa möjliga sätt. I de
flesta situationer är det uppenbart att det bästa sättet att lämna fri väg är att sänka hastigheten, eventuellt stanna, och hålla så långt till höger som möjligt. I vissa kösituationer på flerfiliga vägar, kan det vara
lämpligt att förare i höger respektive vänster körfält kör ut åt respektive sida, för att skapa fri väg mellan köerna. På några platser har väghållare med skyltning angett vilket körfält som ska lämnas fritt för
utryckningsfordon.
Trafikverket har sedan 2017 ett övergripande ansvar för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Om det finns
behov av förtydligande regler, bör det i första hand formuleras och kommuniceras genom Trafikverkets
eller annan myndighets försorg. Många andra länder har tydligare regelverk som med fördel kan studeras.
Motormännen kan när tillfälle ges uppmärksamma myndigheterna om problemställningen och efterfråga
tydligare information i frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att
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Motion 29

Lagstadgad användning av reflex
Här i Sverige har vi sedan 1:a oktober 1977 en lag om att fordon ska ha belysning tänd under dagtid för
att bättre synas. Dock saknas fortfarande någon lag om synbarhet för gångtrafikanter. Enligt färsk statistik
för 2017 så omkom det i trafiken totalt 254 personer, av dessa var 36 registrerade som gående.
En mörkklädd person utan reflex upptäcks på 20–30 meters avstånd om bilisten använder halvljus och vid
användande av reflex kan man se personen i fråga på cirka 125 meter.
Användandet av reflex är lika angeläget i tätbebyggda områden som på landsbygden. I tätbebyggt område
kan i många fall belysningen vara tillfredställande för att man som gångtrafikant ska se var man går, detta
betyder dock inte att man syns.
För att reducera antalet dödade och skadade bör alla trafikanter vara delaktiga och med detta som bakgrund föreslås följande.
Motormännens Lokalklubb i Skaraborg föreslår
Att

kongressen beslutar att ge styrelsen i uppdrag att vidta åtgärder och kontakter så att det kommer
till en lag som påbjuder att gångtrafikanter i trafikmiljö ska ha full synbarhet för övriga trafikanter i form av exempelvis av reflexer under dygnets mörka timmar.

Bertil Andersson
Ulla-Britt Hagström
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 29

Lagstadgad användning av reflex
Nyttorna med användning av reflex i mörker är oomtvistat och väl känt, men tål alltjämt att ständigt uppmärksammas. Nollvisionen gäller självklart också oskyddade trafikanter varibland antalet döda och allvarligt skadade dock inte har sjunkit i samma takt som bland trafikanter i personbil. Risken att omkomma
som fotgängare i trafiken är upp till tre gånger större i mörker än i dagsljus. Reflex fyller som motionären
påpekar en viktig funktion inte bara i vintermörker på landsbygden, utan också i upplyst gatumiljö och
under sommarens ljusare nätter, liksom i skymning, gryning, dimma, kraftigt snöfall och regn året om.
Finland har ett reflexobligatorium för gående sedan lång tid tillbaka. Trots detta använder bara hälften av
de gående reflexer. Det är förvisso bättre än i Sverige där endast var tredje använder reflex i genomsnitt,
i landsbygd är sannolikt användningen större. I den statistik som Motormännen har tillgång till saknas
uppgifter kring huruvida användning av reflex kunde ha bidragit till att olyckor hade kunnat undvikas.
Vid kontakt med Trafikverket har det inte heller framkommit om de har sådan statistik. Ett bättre kunskapsläge på området är således eftersträvansvärt innan en mer omfattande kampanj för obligatorisk
reflexanvändning initieras.
Motormännen driver, liksom flera andra trafiksäkerhetsorganisationer, återkommande reflexkampanjer. I
arbete och planering för kommande kampanjer, bör förbundet i första hand i samarbete med andra aktörer arbeta för ett förbättrat kunskapsläge på området. Det svenska samhället är redan starkt regelstyrt och
nya lagar och regler måste ha en stark förankring bland allmänheten liksom en i praktiken realistisk möjlighet till uppföljning. Givet dagens situation med allt färre poliser, som ska bevaka en ökande och inten-
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sivare trafik, ser vi i nuläget mycket små möjligheter för polisen att följa upp nya regler om obligatorisk
reflexanvändning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad

Motion 30

Öka säkerheten vid övergångställen och cykel överfarter
När kommuner ersätter den nuvarande belysningen med energisnål belysning har den blivit så svag att
när den är placerad fel syns inte längre gångtrafikanter och cyklister.
Problemet som uppstår är att bilisterna inte ser de som går över eller cyklar över.
Farligast är när gångtrafikanter är mörkklädda utan reflexer och cyklister utan belysning.
Jag föreslår därför kongressen
Att

omgående ta en nationell policy om detta.

Att

aktivt arbeta med de som tar beslut i Riksdagen, Trafikverket och med Kommunerna för att få
till en policy om detta för hela landet. Detta medför att alla kommuner kan få med detta i sin
planering gällande Övergångställe och Cykelöverfarter för säkerheten ska komma i första hand.

Anders Edeskär Wennberg
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 30

Öka säkerheten vid övergångställen och cykel överfarter
Gatubelysningen bidrar till att minska antalet mörkerolyckor. Man talar om en olycksreduktion på ca
15–30 % som avtar med ökad vägstandard. I korsningar kan effekten vara ända upp mot 40 % olycksreduktion. Framförallt för oskyddade trafikanter påverkar gatubelysning trafiksäkerheten i mörker. Olycksrisken är 1,5–2,0 gånger högre för fordonstrafikanter i mörker än i dagsljus. För cyklister är olycksrisken
5 gånger högre och för gående ca 10 gånger högre. Det blir alltså stora positiva trafiksäkerhetseffekter,
när en obelyst väg blir belyst. Dessutom ger bra belysning både en verklig och upplevd trygghetskänsla,
speciellt på avskilda platser. Även höjda belysningsnivåer påverkar trafiksäkerheten positivt.
Mot ovanstående måste naturligtvis ställas samhällskostnader för installation och drift av gatubelysning
samt miljöeffekter av energiförbrukning och så kallade ljusföroreningar.
Krav och råd för väghållare att ta ställning till vid projektering av vägbelysning återfinns i Boverkets författningssamling BFS 2011:5 ALM2, Vägar och gators utformning (VGU Trafikverket 2015:086 m.fl.),
Trafikverkets Vägbelysningshandbok samt andra tekniska kravdokument för vägbelysning framtagna av
Trafikverket. Enkelt utryckt kan man säga att VGU med flera styrdokument från Trafikverket är obligatoriska för statliga väghållare och rådgivande för kommunala och enskilda väghållare.
I det befintliga regelverket framkommer mycket detaljerade krav på belysning vid övergångsställen i tätorter och utförliga rekommendationer för olika trafikmiljöer. I princip allt, från typgodkännande av armaturer och ljusstyrka i lumen till stolpars placering i förhållande till vägbana och bakgrundsljus avhandlas i
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befintligt material. Det finns således ett mycket utvecklad system med rekommendationer för bästa synbarhet och säkerhet för oskyddade trafikanter vid övergångsställen och cykelöverfarter. Kännedomen om
styrdokumenten kan naturligtvis vara varierande i landets 290 kommuner.
Motormännen kan, när tillfälle ges, påminna Sveriges kommuner och landsting (SKL) om vikten av att
befintliga regelverk och rekommendationer följs, men styrelsen ser inget behov av ytterligare policys på
området
För medlemmar och intresserad allmänhet har Motormännen sammanställt en sida med tips på hur man
påverkar sin lokala trafikmiljö. Denna kan kompletteras med länkar till aktuella rekommendationer och
dokument, till exempel VGU.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad

Motion 31

Personbilars synlighet
Det blir vanligare med bilar utan belysning eller bara med små ljuspunkter på vägarna. Detta innebär stor
risk för olyckor. Under dagtid är det enligt EUbestämmelser från år 2011 tillåtet att köra bil med släckta
bakljus.
Sensorer gör att bakljuset tänds när halvljuset slår på vid mörker. Skilda bilmärken är senare än andra
i automatomställningen, vilket gör att de inte är tillräckligt precisa. EU:s motiv utgår från miljöfrågor.
Dessa kan lösas genom mer energisnål belysning.
Motormännens Lokalklubb Skaraborg önskar med detta som bakgrund
Att

kongressen uppdrar åt förbundet att kontakta Transportstyrelsen med syfte att problemet med
olycksrisker uppmärksammas och leder till nytt EU-beslut

Ulla-Britt Hagström

Motion 32

Släckta bakljus på bilar av nyare modell
Förbättrad trafiksäkerhet på svenska vägar under mörka årstiden och kraftig nederbörd. Dagens moderna
led-lampor drar mycket liten ström och påverkan på bränsleförbrukning blir minimal.
Jag föreslår att kongressen för att påverka svensk regering/EU-kommissionen att verka för att gå tillbaka
till dom gamla regler att ljus skall tänt på bilar på dagtid för förbättrad trafiksäkerhet och synlighet i trafiken.
Glenn Gustavsson
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Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 31 och 32

Personbilars synlighet samt
Släckta bakljus på bilar av nyare modell
Sedan 2011 finns ett nytt EU-gemensamt regelverk. Det huvudsakliga syftet med de nya bestämmelserna
är att fordon tillåts med en ny typ av belysning, kallad DRL, Daytime Running Lights, eller Daytime
Running Lamps. Denna belysning är tänkt att i ljusstyrka ligga mellan parkeringsljuset och halvljuset.
Ett av kraven på biltillverkarna är att belysningen i DRL-systemet ska kunna regleras automatiskt, för
att halvljuset ska kunna sättas på när ljusförhållandena kräver detta. En utveckling i samband med denna
integrerade automatik blev i sin tur att bakljusen kunde släckas ned så länge det rådde fullt dagsljus.
Fordonen godkänds enligt EUs typgodkännanderegelverk, och blir således tillgängliga för konsumenter
även i Sverige.
Det kan konstateras att fordon då och då syns på vägarna med släckta bakljus (samt i och med detta reducerad strålkastareffekt framåt) trots att förhållandena hade krävt annan belysning.
I samtliga fall måste det trots fordonets beskaffenhet ställas helt klart att ansvaret för fordonets yttre
belysning vilar hos föraren. Den som framför ett fordon med DRL-system bör med andra ord förvissa sig
om hur systemet kan ställas om och manuellt halv- eller helljus aktiveras, om siktförhållanden försämras
och i de fall bilen inte per automatik ställer om.
DRL-systemet ska enligt EUs regelverk ha en invändig signal som visar i vilket läge den yttre belysningen befinner sig, vanligtvis en ikon i instrumenthuset, eller att hela displayen ändrar färg, ljusstyrka
och/eller karaktär.
För att uppmärksamma problematiken samt de risker som systemet trots allt kan tänkas innebära, hoppas
Motormännen, genom verksamheten i de lokala klubbarna, att kunna insamla data som kan användas för
att sprida denna kunskap. För att en säker trafikmiljö ska kunna bibehållas behöver en del bilister ta reda
på hur det egna fordonet fungerar. Vi känner idag inte till att nedsläckta bakljus vid körning i fullt dagsljus innebär någon säkerhetsrisk.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
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Motion 33

Ökat lärande från djupstudier av svåra trafikolyckor
Genom regeringens förordning SFS 2010:185 ingår i Trafikverkets uppdrag att ’genomföra djupstudier
av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit’. Trafikverket använder kunskap från
olycksutredningarna för att på olika sätt minska risken att någon skadas allvarligt eller omkommer i transportsystemet. Detta kan ske t.ex. genom information till fordonstillverkare eller förbättring av trafikregler
eller regler för vägutformning.
Lärandet från djupstudierna är tyvärr långt ifrån optimalt, i synnerhet hos andra aktörer än Trafikverket.
Det lär inte vara självklart att ens Transportstyrelsen regelmässigt får rapport, trots att denna myndighet har tillsynsansvar för vägsäkerhet på de viktigaste vägarna (TEN-T vägnätet). Ännu svårare är det
naturligtvis för akademi, näringsliv och andra aktörer. Trafikverket hänvisar till sekretess som hinder för
att öppet dela kunskap från olycksutredningar. Detta är inte ett hållbart argument. Motsvarande krav på
sekretess gäller i vårt grannland Norge, där såväl nationella som regionala årsrapporter med kunskap från
djupstudier av samtliga dödsolyckor publiceras offentligt ända sedan djupstudiearbetet infördes där.
I de svenska djupstudierna kartläggs vägens utformning i form av vägbredd, vägmarkeringar, samt förekomst av kurvor, backar och oeftergivliga föremål utanför vägkanten. Till skillnad från noggrannare
olycksundersökningar, t.ex. enligt brittiska polisens Road Death Investigation Manual, är det i Sverige
tyvärr inte självklart att detaljerat undersöka vägens skick såsom vägfriktion, vägojämnheter och vägbanans tvärfall eller fel på skyddsräcken. Därmed är djup-studierna snedvridna och underskattar betydelsen
av vägens skick för olyckor och deras skadeföljd. Konsekvensen är att potentialen att förebygga svåra
olyckor i synnerhet på länsvägnätet genom bättre drift och underhåll av vägar förblir därför tyvärr underexploaterad.
Lärande från enbart dödsolyckor är komplext och kan leda till vinklade slutsatser. En orsak är ovanligt
hög andel drogade, körkortslösa, fordonstjuvar, med hög fart utan bälte/hjälm, dvs. extremt trafikantbeteende i våldsamma dödsolyckor. En annan orsak är att dödsfordonen ofta är så illa demolerade att det av
vraken inte går att spåra allvarliga tekniska fel på dem. För att matcha den av riksdagen beslutade Nollvisionen, bör djupstudier därför utvidgas till att inkludera en motsvarande mängd olyckor med ”bara” svår
skadeföljd. På det sättet skapas betydligt bättre kunskap att förebygga svåra trafikolyckor som kan drabba
vanligt folk.
Jag föreslår därför kongressen
att

uppdra åt Motormännens vd centralt att driva på riksdag, regering och Trafikverket att skapa
bättre lärande från utredningar av trafikolyckor, genom att:
• Offentligt publicera kunskap från djupstudier, där sekretessbelagda uppgifter raderats.
• Regelmässigt undersöka skicket hos vägbanan och vägens skyddsräcken.
• Utvidga djupstudierna till att inkludera lika många olyckor med svårt skadade som antalet
olyckor med omkomna i.

Johan Granlund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 33

Ökat lärande från djupstudier av svåra trafikolyckor
Trafikverkets genomför djupstudier av dödsolyckor med stöd i Förordning (2010:185) med instruktion för
Trafikverket, 2§ 6. Förutom i Trafikverkets djupstudier samlas information om trafikolyckor med sjukhusoch/eller polisrapporterade personskador i Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA, där till exempel
väglag noteras i många fall. Vidare sparas information om personskador och dödsfall inom vägtrafiken i
Patientregistret (PAR) samt i Dödsorsaksregistret.
Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden är starkt skyddade av sekretesslagstiftning, något Motormännen värnar om. Det finns i de flesta fall ändå möjlighet för akademin och andra
myndigheter samt i vissa fall fristående organisationer och företag att ta del av uppgifter från såväl djupstudier som STRADA, PAR och Dödsorsaksregistret. Styrelsen ställer sig tveksam till att integritetsskyddet för enskilda kan värnas, om mer omfattande uppgifter från Trafikverkets djupstudier ska publiceras
offentligt. Någon form av sekretessprövning och sekretessförbindelse bör föregå tillgång till ett mer
omfattande material.
Enligt Trafikverket är viktiga uppgifter i djupstudierna:
•

Beteende hos inblandade trafikanter

•

Vägens beskaffenhet och utformning

•

Fordonssäkerhet5

Motormännen förutsätter att Trafikverkets undersökningar lever upp till dessa ambitioner och att ”vägens
utformning och beskaffenhet” undersöks. När tillfälle ges kan Motormännen i kontakt med Trafikverkets
djupstudiegrupp, påpeka vikten av dessa förhållanden.
Motionären påpekar brister i informationsinhämtningen till Trafikverkets djupstudieutredningar och vill
att djupstudier ska genomföras på lika många olyckor med svårt skadade. Antalet olyckor med svårt skadade i trafiken är dock cirka åtta gånger högre än antalet olyckor med dödsfall (1947/243 år 2016). Ska
samtliga olyckor med svårt skadade i trafiken studeras, skulle det innebära en mycket kraftig ökning av
antalet djupstudier, för vilket styrelsen bedömer att det saknas möjligheter att inom rimlig framtid skapa
en funktionell organisation.
Självklart är det viktigt att det arbete som Trafikverket lägger ned på djupstudier, liksom uppgifterna i
STRADA och andra register, kommer forskningen, samhället och industrin tillgodo på ett sådant sätt
att störst nytta kan skapas för säkrare trafik. Ett sammantaget angreppsätt inom trafiksäkerheten, under
Nollvisionens paroll, har också lett till närmare en halvering av antalet dödsoffer i trafiken under de drygt
20 år som har gått sedan beslutet om Nollvisionen, samtidigt som trafikarbetet under samma period har
ökat avsevärt.
Motormännen arbetar kontinuerligt och brett med trafiksäkerhet på olika sätt. Motionens intentioner
har delvis redan, men kan också med fördel framöver, tas upp i lämpliga kontakter med Trafikverket och
andra berörda myndigheter.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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UTSKOTT 4 • OPINIONSBILDNING
Motion 34

Lagändring, flytta bil från privat mark
Jag föreslår att uppdra åt Motormännens styrelse
att

pådriva en lagändring om att flytta okänd bil från privat mark. Med hjälp av Polisen skall okänd
bil kunna flyttas.

Leif Nilsson

Förbundsstyrelsen yttrande över motion nr 34

Lagändring, flytta bil från privat mark
I dagsläget kan ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning samt säkerhet i trafiken och miljön i
vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunen. Detta kan ske
med hjälp av lagen om flyttning av fordon.
Ett registrerat fordon får flyttas om det har varit felparkerat på tomtmark under minst sju dygn i följd
efter det att markägaren har underrättat fordonsägaren. En markägare måste själv försöka kontakta ägaren till fordonet via brev med en uppmaning om att denne ska flytta sitt fordon. Om markägaren inte får
tag i fordonsägaren, får fordonet dock inte flyttas förrän en månad efter det att markägaren har påbörjat
försök att underrätta fordonsägaren. Om markägaren vill ha hjälp med att flytta fordonet krävs ett beslut
på att flyttning får utföras. Markägaren kan i vissa fall få svara för kostnader som inte kan tas ut av fordonsägaren, om markägaren har påkallat flyttningen.
Motionären vill att Motormännens styrelse ska driva på för en lagförändring. Förbundsstyrelsen håller
med motionären om att detta är ett problem som måste uppmärksammas. Motormännen avser att fortsätta agera i frågan genom opinionsarbete.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 35

Förenkla reglerna för körkortsbehörighet släp till personbil
Dagens regler innebär att totalvikten för dragbilen och släpet inte får överstiga 3 500 kg vid B-behörighet
för körkort. Reglerna skrevs väl på 60–70-talet då normalbilen var en Volvo Amazon, totalvikt c.a 1600 kg
och en husvagn med totalvikt på 1 000–1 500 kg.
Idag innebär regeln att många som kört med släp i kanske 30–40 år och byter till en modernare och
bättre dragbil, som då oftast är tyngre, så överskrids plötsligt den tillåtna sammanlagda totalvikten och
bilägaren måste gradera upp sitt körkort för att vara behörig att fortsätta dra sitt släp. Detta trots att trafiksäkerheten ökas snarare, när en tyngre bil drar det tidigare utnyttjade släpet. Fordonsägaren tvingas då
ta s k utökad behörighet B-körkort vilket medger en sammanlagd totalvikt på 4 250 kg för fordonskombinationen.
Kravet är kostsamt för bilägaren och belastar körkortsmyndigheten i onödan.
Bilföraren kan också välja att ta BE-körkort, vilket innebär tungt släp enligt respektive bilmodell, ofta upp
till 3 500 kg totalvikt för enbart släpet. Detta är ett helt nytt körkort inkl nytt teoriprov och fullständig
uppkörning med ett tungt släp. Kostnad upp till 10 000 för bilägaren.
Det vore rimligt att helt skriva om denna lag och medge att körkort B ger behörighet att köra med lätt
släp inom ramen för vad som är godkänt för aktuell bil. Gränsen för lätt släp kan ligga förslagsvis på max
1 800 kg (totalvikt 1800 kg). Tungt släp är alltså släp med en totalvikt, som överstiger 1 800 kg och kräver
därmed körkort med BE-behörighet.
Jag föreslår därför kongressen
att

uppdra åt Motormännens genom styrelse och VD driva på regeringen och dess myndigheter för
att ändra lagen om körkortsbehörighet personbil+ släp, så att lätt släp är en släpvagn med en
totalvikt av högst 1 800 kg (gränsen bör fastställas i intervallet 1 500–2000 kg) och tung släpvagn
med en totalvikt däröver.

att

behörighet för lätt släpvagn medges med körkort B att behörighet för tung släpvagn medges med
körkort BE

Sten Bredberg
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Motion 36

Körkortet, och körning med släp
Många personbilar har numera dragkrok, ofta för möjligheten till husvagn. Släpkärror av olika utföranden kan enkelt hyras för kortare eller längre tid.
Bilarna har typgodkänts för en maxvikt för att dra släpfordon. För ett vanligt B-körkort gäller dock att
sammanlagda fordonsvikten får vara högst 3,500 kg. Den tillåtna vikten, 3 500 räcker ofta inte.
Bilarna är större och tyngre, vilket också t ex husvagnarna är. För att då ge möjligheten att utnyttja upp
till bilens tillåtna totalvikt med släp kan körkortet ”uppgraderas” till B96”. Därmed gäller att ekipagets
maxvikt ökas till 4,250 kg.
Den grundläggande körkortsutbildningen tar, enligt uppgift, oftast inte upp frågan om att köra med släpfordon, vilket inte heller görs vid uppkörningen. Självklart borde detta ske. Men, skillnaden att köra ett
släp som är 750 kilo tyngre eller lättare, är i verkligheten minimal om dragbilen är lämplig.
Troligen är det många som bryter mot lagen genom att köra en fordonskombination på B-körkort som
väger över 3,500 kg. Att uppgradera körkortet till B96 är kostsamt och omständligt. Det drar också
mycket resurser och tider för uppkörning, där det ofta är långa väntetider. Det tycks också vara så att kraven vid godkänd uppkörning för B96 varierar på olika platser i landet.
Jag föreslår kongressen
att

uppdra åt Motormännens styrelse att verka för att kraven på körkortsutbildningen för B-körkort
framöver även innefattar säkerhetsfrågor, och en grundläggande kunskap om navigering, för
körning med släp, samt

att

tillåten bil- och släpvagnsvikt för B-körkort utökas till 4,250 kilo med i övrigt bibehållande av
nuvarande föreskrifter.

Lennart Falegård
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Förslag till Förbundsstyrelsens yttrande över motion 35 och 36

Förenkla reglerna för körkortsbehörighet släp till personbil samt
Körkortet, och körning med släp
Regler kring körkortsbehörigheter och kombinationer av dragfordon och släp är komplicerade men förklaras relativt utförligt på https://www.motormannen.se/aega-bil/koerkort/koerkortbehoerigheter/
Reglerna är baserade på internationella överenskommelser som går långt tillbaka i tiden och inom EU
reglerade genom Körkortsdirektiv. Vissa nationella undantag tillåts enligt hävdvunna rättigheter, så kallade övergångsregler (internationellt Grandfather rights). En sådan svensk övergångsregel är att om ett
körkort klass BE är utfärdat före 19 januari 2013 och inte har varit återkallat efter dess, tillåts släpvagn
utan övre totalviktsbegränsning, så länge dess totalvikt inte överskrider bilens maximalt godkända dragvikt.
Även reglerna kring så kallad utökad B-behörighet (också kallad B96) regleras i EUs körkortsdirektiv.
Den utökade B-behörigheten medger att med enklare utbildning och manöverprov ge innehavare av
B-körkort möjlighet att framföra tyngre släpvagnskombinationer på upp till 4250 kg. Att Sverige på egen
hand skulle kunna tillämpa ett från EU avvikande regelverk kring släpvagnskombinationer, finner styrelsen helt utsiktslöst.
Utbildningen för vanligt körkort behörighet B, omfattar grundläggande kunskapskrav avseende regler för
släpvagnskombinationer, vikter, last och däck för släpfordon. Utbildningen för behörighet B har på senare
år utökats med en rad viktiga och obligatoriska moment, däribland sparsam körning och riskutbildning.
Att ställa krav på körning och manöverprov med lätt släpvagn skulle ytterligare komplicera manöverprovet avsevärt och medföra betydande merkostnader för förvärvandet av ett normalt körkort klass B.
Styrelsen finner inte de ökade kostnaderna och komplexiteten i förslaget stå i paritet med trafiksäkerhetsnyttan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 37

Upphävande av cyklisters särställning i trafiksystemet
I Stockholm har trafikborgarrådet enväldigt genomdrivit att cyklister, genom fantasifulla rundningar av
trafiklagstiftningen, skall ha rent makabra rättigheter och befrias från elementära skyldigheter i samtliga
trafiksystem.
Här kan nämnas 2 av de värsta exemplen; omskyltning av samtliga enkelriktade gator så cyklar och mopeder inte behöver bry sig om sådana petitesser som enkelriktat trafikflöde och införandet av cykelmotorvägar där offren även där i första hand är, med fördel handikappade, fotgängare som hoppar illa.
En bra stadsmiljö är viktigt för invånarnas trivsel, för besöksnäringen, för distributionen mm, mm.
När det gäller cyklister har dessa blivit en ständig källa till irritation och för äldre, som jag med käpp, ren
och skär skräck! Att sjukvårdskostnaderna dessutom kraftigt ökat, mest mellan cyklist/cyklist och cyklist/
fotgängare är bara ytterligare motiv för en gemensam skyldighet att rätta sig efter de mest elementära
umgängesregler. (Det märkliga är att var och en av oss när vi får en cykel mellan benen verkar bli likadana
... )
Med stöd av ovan förslår jag
Att

Kongressen ger i uppdrag åt styrelsen att arbeta för att likställa trafikreglerna att åter omfatta alla
trafikanter.

Att

frågan om cyklisters skyldighet att inneha trafikkunskaper skärps och försäkringskrav på varje
cykel införs i likhet med moped klass 2 och att straffbarheten ökas med kännbara straff för högre
säkerhet för i första hand fotgängare.

Lennart Myrhammar
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 37

Upphävande av cyklisters särställning i trafiksystemet
Cykling har i många städer lyfts fram som ett miljövänligt, yteffektivt och folkhälsofrämjande transportalternativ för kortare resor. En nationell cykelstrategi har antagits av regeringen och en uttalad satsning
på oskyddade trafikanters, främst cyklister och gåendes, trafiksäkerhet har initierats med regeringens
satsning på Nollvisionen 2.0. Samtidigt har möjligheterna till säker cykling på landsbygd inte sällan försämrats när landsvägar byggts om till för biltrafiken betydligt säkrare mötesseparerade 2+1-vägar. När
cykelstråk har anlagts utmed dessa, mellan mindre orter och från kransorter in till regionala center, har
det snabbt lett till ökad cykling och gång till gagn för miljö och hälsa. Fler studier visar på stora samhällsnyttor med ökad cykling. Kan fler trafikanter oftare välja cykel framför bil för sitt transportbehov, frigörs
vägkapacitet för dem som av olika anledningar saknar alternativ, varför köer kan kortas, utsläpp minimeras och fysisk hälsa främjas. Motormännen står generellt bakom alla åtgärder som främjar en ökad och
säkrare cykling.
Försök som har gjorts i Stockholm med omskyltning av tidigare enkelriktade gator till dubbelriktad trafik
med cykel och moped klass 2 men fortsatt infart förbjuden för motorfordon, har inte visat på försämrad
trafiksäkerhet men däremot kraftigt förbättrad framkomlighet för cykel, vilket är välkommet och eftersträvansvärt.
Frågan om obligatorisk ansvarsförsäkring för cykel har lyfts av Motormännen i kontakt med försäkringsbranschen och viss diskussion pågår fortsatt. Motormännen arbetar också i olika nätverk för utökad trafikutbildning med inriktning mot cykel i grundskolan.
Motionären påpekar trygghetsproblem främst i blandad trafik mellan cyklister och gående, som berörda
väghållare bör ta på stort allvar. Det finns naturligtvis ingen särställning i förhållande till befintliga lagar
och regler för cyklister. Alla trafikanter måste följa de allmänna och övergripande regler om hänsyn och
försiktighet som finns i trafikförordningen liksom de olika för respektive trafikslag särskilda regler som
återfinns i olika författningsdokument. Ett ökat fokus på beteende i trafiken är också efterfrågat och bör
prioriteras i trafiksäkerhetsarbetet framöver. Ett problem som Motormännen återkommande påpekar i
debatten och nu inför valet 2018 lyfter särskilt är allt färre poliser i trafiken. Ökad övervakning av trafiken, däribland självklart också cyklister, är en prioriterad fråga som beskrivs i annat motionsutlåtande.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 38

Bygdevägar
Helsingborg har begåvats med bygdevägar, Trafikverkets senaste påfund. 5 st : Vallåkra - Gantofta, Gantofta – Bårslöv, Påarp, Ödåkra – Allerum och Allerum – Hittarp. Vägarna har endast ett körfält samt två
breda väggrenar. Hastigheten har satts till max 60 km i timmer. Bilisterna skall håll sig i det mittre körfältet. Vid möte får man använda väggrenen och skall man samsas med bilar och cyklister mm.
Vägarna är mycket trafikerade, främst morgon och sen eftermiddag, med både bilar och cyklister. Åtminstone vägarna Ödåkra – Allerum – Hittarp användes också som genväg av lastbilar och tung trafik till och
från korsningen med E6:an och norra Helsingborg och Höganäs. Alla vägarna är egentligen för smala för
den omfattande trafik som förekommer där och den här indelningen i tre fält är enligt min mening direkt
livsfarlig. Dels finns där bilar som möts i vardera 60 km och dels finns där cyklister. Det finns också
ganska många kurvor och skymda vägsträckor. Vid möte uppkommer därför mycket snabbt synnerligen
farliga situationer.
Det här är ingen bra lösning! Det enda riktiga är att anlägga gång- och cykelbanor separerade från biltrafiken. Så har skett mellan Ödåkra – Fleninge och ni skulle se hur mycket använda, de här separerade
stråken, har blivit. Joggare, cyklister och flanörer förekommer på ett sätt som inte förekommit sedan biltrafiken infördes.
Bygdevägarna har säkert tillkommit för att spara pengar, men det kommer säkerligen att kosta mycket
i olyckor och mänskligt lidande. Försöket skall snart utvärderas och agerar vi inte nu, blir det säker fler
bygdevägar runt om i landet!
Jag föreslår därför att kongressen uppdrar åt Motormännens VD och styrelse
Att

motverka bygdevägarna och arbeta för att för att separerade gång- och cykelbanor
anläggs i stället!

Bengt Sjöberg
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 38

Bygdevägar
Motormännen arbetar generellt för att separera trafikslagen i syfte att minimera riskerna för oskyddade
trafikanter. De så kallade bygdevägarna är ett försök som initierats av Trafikverket och Helsingborgs stad.
Försöket och initial kritik mot det har uppmärksammats i Tidningen Motor (nr 6 2016). Liknande vägutformning förekommer också på ett par andra platser i landet.
Någon större utvärdering har såvitt känt inte genomförts ännu. Vid en snabb kontroll i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada framkommer endast en rapporterad olycka sedan 1 januari 2016 som möjligen
kan hänvisas till utformningen av bygdevägen (en möteskollision mellan två personbilar). Naturligtvis kan
många incidenter ha inträffat vilka inte har lett till personskador och som därför inte har rapporterats till
Strada. VTI har genom frågeformulär till kringboende, utvärderat försöket. Enkätsvaren antyder ökad
upplevd och faktisk otrygghet för oskyddade trafikanter. Även lokal polis har påvisat förhöjd olycksrisk.
Försöket med bygdevägarna har också JO-anmälts av en privatperson.
Vägutformning och hastighetsreglering är alltid en avvägning mellan olika intressen såsom trafiksäkerhet,
tillgänglighet, trygghet och miljö för kringboende och inte minst ekonomiska förutsättningar. Exempel
på separat cykel- och gångbana från området visar på stor potential för ökad och säkrare cykling med en
annan vägutformning än bygdevägen. Motormännens huvudkontor har generellt inga möjligheter att
driva lokalt påverkansarbete för ändringar i trafikmiljön. Lokalt måste dessa frågor drivas av Motormännens lokalklubbar eller enskilda medlemmar. En sida med råd om hur man kan påverka sin lokala trafikmiljö finns på https://www.motormannen.se/om-oss/opinion-och-paaverkan/paaverka-din-lokala-trafikmiljoe/. Styrelsen följer naturligtvis utvecklingen och ser fram mot Trafikverkets utvärdering av försöket.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 39

Skånska motorvägar och framförallt E6:an genom Skåne
De skånska motorvägarna och framförallt E6:an genom Skåne är mycket hårt trafikerade och olycksdrabbade. Detta till trots har våra myndigheter varit ytterligt återhållsamma med att bevilja medel för en
utbyggnad av E6:an genom Skåne.
Efter att ha deltagit i Trafikverkets information om åtgärdsvalsstudie om E6 är min reflektion att de tilltänkta åtgärderna är alltför få och otillräckliga och dessutom väldigt utdragna i tid. För att undvika en
omfattande ökning av den redan svåra olycks- och tillbudssituationen är det synnerligen nödvändigt att
väsentliga medel tillförs projektet. Projektet måste också kraftigt forceras tidsmässigt.
Såväl personbils- som lastbilstrafiken är synnerligen omfattande genom Skåne och framförallt på E6:an.
Jag föreslår därför att kongressen uppdrar åt Motormännens VD och styrelse kraftfullt argumenterar och
verkar för följande åtgärder
Att

myndigheterna, med högsta prioritet, snarast inför omkörningsförbud för lastbilar på de skånska
motorvägarna, först och främst på E6:an. Det här är en åtgärd som kraftigt motverkas av åkeriernas centrala enheter, men i den här frågan måste Motormännen verkligen ta strid. Tillbuden är
många och argumentet att lastbilarna måste fram fort, duger inte. Hastighetsgränserna för lastbilar måste vara vägledande för vilka transporttider åkerierna åtar sig!

Att

Trafikverkets åtgärdsvalsstudies resultat, genomförs med största skyndsamhet och att nödvändiga
resurser tillförs i närtid. I sammanhanget bör också åtgärderna omfatta hela E6:an genom Skåne,
alltså även norr om Helsingborg och över Hallandsåsen!

Att

framförallt E6:an behöver inom en ganska snar framtid byggas om till tre filer. I den här frågan
vill jag att Motormännen, synnerligen kraftfullt, driver på.

Bengt Sjöberg
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 39

Skånska motorvägar och framförallt E6:an genom Skåne
Omkörningsförbud
Frågan om omkörningsförbud på skånska motorvägar har tidigare behandlats på Motormännens kongress, senast 2016. Det finns ingen anledning att revidera de prognoser om trafikens utveckling som då
gjordes, en redan idag hög belastning kan förväntas öka ytterligare. Omkörningsförbud för tunga lastbilar
finns under vissa tider på delar av E6 i Skåne län liksom i rusningstrafik på högtrafikerade motorvägssträckor kring Stockholm och Göteborg. Ett generellt omkörningsförbud för tunga lastbilar på längre
sträckor av vägnätet kan knappast motiveras. Även om förare av personbilar kan uppfatta det som irriterande att lastbilar kör om andra fordon, måste också hänsyn tas till att hastighetsbegränsningar och
möjlig högsta hastighet skiljer sig mellan olika tunga ekipage. Till exempel får en tung lastbil utan släp
framföras i 90 km/h på motorväg där en tung lastbil med släp endast får köra i 80 km/h. En tom lastbil
med släp har en helt annan möjlighet att hålla lagstadgad högsta hastighet jämfört med ett fullt lastat ekipage. Skillnaderna i vikt kan uppgå till närmare 40 ton. Under kommande år avser förbundet dock ta upp
en dialog kring tung trafik och trafiksäkerhet med branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och andra
intressenter. En diskussion kring effekter av, och möjligheter med, utökade omkörningsförbud för tunga
lastbilar kan då också föras.
Genomförande av Trafikverkets åtgärder samt utbyggd E6 till tre filer
Under 2016 har en ny infrastrukturproposition antagits av riksdagen (Prop. 2016/17:21, Infrastruktur
för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling). Denna har lett vidare
till Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 i vilken Trafikverket föreslår de
investeringar och prioriteringar man avser att göra vad gäller infrastrukturens underhåll och utbyggnad
under de kommande tolv åren. Trafikverket konstaterar att de tilldelade medlen till vägunderhåll endast
uppgår till sju procent mer än under föregående planperiod trots att Trafikverket från regeringen har
begärt 15 procent i anslagsökning för att upprätthålla dagens nivå på vägunderhållet i hela landet. Då
kostnadsökningarna i samhällsekonomi kan förväntas överstiga anslagsökningen, redovisar Trafikverket en prognostiserad kvalitetsförsämring på det glestrafikerade vägnätet i landet. Motormännen har i
remissvar, debatt och kontakter med Trafikverket och infrastrukturministern fokuserat på ökade anslag
till vägunderhåll i allmänhet och det för trafiksäkerheten avgörande underhållet av det glest trafikerade
vägnätet i synnerhet.
Det är positivt att Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för E6 genom Skåne. Det är uppenbart nödvändigt att åtgärder genomförs så snart som möjligt givet de prognoser av ökad trafik som Trafikverket gör. Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till ett påskyndat genomförande, men är medveten om
de begränsningar som Trafikverket belagts med av regeringen.
Med tanke på frågans lokala karaktär förs den lämpligen fram av de skånska klubbarna gemensamt och i
samverkan med skånska kommuner, Region Skåne och andra lokalt och regionalt verkande organisationer
gentemot Trafikverket i regionen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 40

Bilens lagrade data
Dagens bilar lagrar en stor mängd data som överförs till tillverkaren. Ägaren av bilen har ingen kontroll
över detta. Informationen skall tillhöra ägaren och ingen annan.
Jag föreslår därför
att

Motormännen aktivt skall arbeta för att ägaren av bilen skall få full kontroll av dessa data.
Detta är viktigt ur ett integritetsperspektiv.

Carl Olsson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 40

Bilens lagrade data
Frågan om bilens data är aktuell på flera sätt, särskilt beaktat kommande krav på uppkoppling genom
E-Call, där fordon på egen hand ska initiera kontakt med SOS vid en nödsituation (EU reglering
2015/758).
Frågan har ett särskilt fokus från Motormännens sida i och med mini-sajten mycarmydata.se. Kampanjen
initierades och drivs i samarbete med Fédération Internationale de l’Automobile, FIA. Dessutom har frågan en upplyft positionering på Motormännens egen webbplats genom sin placering under fliken ”viktiga
frågor”.
Motormännen påverkar även genom sitt medlemskap i AFCAR, som företräder de fria verkstäderna.
AFCAR publicerar debattartiklar och driver övrigt påverkansarbete. I frågan om bilens data agerar bilägare och verkstäder tillsammans eftersom målsättningen på många sätt är gemensam. Frågan om bilens
data är lika aktuell för den fria verkstadsbranschen som den är för oss konsumenter.
Motormännen anser att lagstiftningen måste se till att förare ges äganderätten till de data som samlas in
och att föraren ger sitt informerade samtycke till hur de används.
Ett system som innebär fri valmöjlighet och tydliga konkurrensvillkor skulle också innebära att näringslivet ges nya marknadsområden för erbjudanden som kan innebära mervärden för oss konsumenter.
Istället för att tillverkaren styr bilens digitala innehåll, och vem som får ta del av det, skulle den som äger
bilens data kunna välja att knyta sig an till den aktör som bidrar med de bästa rabatterbjudandena eller
står för de mest fördelaktiga villkoren.
För att bilisterna ska erbjudas de mest konkurrenskraftiga erbjudandena krävs en rättvis och fungerande
konkurrens. Data om ett fordons tillstånd måste ovillkorligen göras tillgängliga för alla förekommande
tjänsteleverantörer – på konsumentens initiativ. Det skulle bli innovationsdrivande, och öppna för nya,
säkra produkter och funktioner.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

183

MOTIONER

Motion 41

Straffansvar för företag (juridisk person) vid trafikolycka
Många trafikolyckor är resultat av handlingar som är brott, eller borde klassas som brott. Ett exempel är
halkolyckor på asfaltbeläggning, som fått låg våtfriktion till följd av felaktigt utförande. Vid vissa olyckor
har åklagare konstaterat att vållande föreligger, men har trots det lagt ned förundersökning. Orsaken är
att det i Sverige saknas en lag som gör det möjligt att straffa juridisk person, såsom entreprenadföretag
eller väghållningsmyndighet, då verksamheten drivs så illa att den leder till svår personskada eller dödsfall. Idag krävs en fysisk persons skuld, vilken kan vara svår att bevisa. Detta får konsekvenser för offren
och anhöriga, såväl avseende upprättelse som möjlighet till skadestånd. Därtill är naturligtvis trycket därmed lågt på den vållande parten att i framtiden förebygga liknande olyckor.
En summering av förutsättningarna för svensk lagstiftning på området ges i Eleonor Henrikssons uppsats
’Straffansvar för juridiska personer – en möjlighet i svensk rätt?’ vid Lunds Universitet.
I flera andra länder finns lagar som gör det möjligt att straffa en juridisk person. I norska Straffeloven,
Kap. 3a ‘Straffansvar for foretak’ står kort och koncist:
§ 48 a. Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen.
Med foretak menes her selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet.
Straffen er bøter. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i
visse former, jf. § 29.
Betydligt mer komplex lagstiftning på området finns i Storbritannien, genom deras ’Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act’.
Jag föreslår därför kongressen
att

uppdra åt Motormännens vd centralt att driva på den lagstiftande församlingen i Sveriges riksdag
att utreda och införa lag som innebär straffrättsligt ansvar för juridiska personer, såsom entreprenadföretag och väghållare.

Johan Granlund
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Förslag till Förbundsstyrelsen yttrande över motion 41

Straffansvar för företag (juridisk person) vid trafikolycka
I en lagändring som genomfördes 2006 utvidgades tillämpningsområdet för företagsbot till att även
omfatta brottslighet som sker inom näringsverksamhet. Företagsboten gjordes därmed till den primära
sanktionen för brott som begås av oaktsamhet och inte kan föranleda annan påföljd än böter, 36 kap 10a §
brottsbalken.
I dagens lagstiftning finns det numera en möjlighet för åklagaren att yrka på företagsbot för brott som
begåtts i näringsverksamhet. Det är näringsidkaren som åläggs företagsboten. Enskilda personer i företaget kan åtalas även om åklagare yrkar på företagsbot, 36 kap 7–10a §§ brottsbalken.
Under 2015 tillsattes en särskild utredning för att göra en översyn av företagsbotsregleringen och föreslå
nödvändiga författningsändringar. Utredningen resulterade i SOU 2016:82. Där föreslås att bestämmelserna om företagsbot ska utvidgas på så sätt att företagsbot även ska kunna åläggas för brott som har
begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet. Detta
torde innebära att ansvaret kan komma att utökas till att gälla även för de juridiska personer som tas upp
i denna frågeställning. Förslaget var att lagändringarna ska träda ikraft den 1 juli 2018. Utredningen har
skickats ut på remiss med en svarstid utsatt till den 31 mars 2017. Förbundsstyrelsen anser därför att
motionen redan är besvarad.
I utredningen framgår: ”Den främsta fördelen med att benämna sanktionen som straff bedömdes vara
att det därigenom klart markeras att det är fråga om en repressiv sanktion som innefattar klander. Om
juridiska personer kan straffas för brott, skulle det – enligt utredningen – innebära en markering av att
lagstiftaren anser att ansvaret i princip är att likställa med straffansvaret för fysiska personer. Utredningen
bedömde att det skulle medföra att polis och åklagare kommer att lägga samma vikt vid att lagföra juridiska personer som att lagföra fysiska personer; det framhölls att det var ett naturligare inslag i en åklagares arbete att åtala för brott än att föra en talan om åläggande av särskild rättsverkan av brott.”
Oavsett rättslig beteckning i form av ”särskild rättsverkan” eller ”straff” anser Förbundsstyrelsen att den
kännbara följden för en juridisk person blir densamma och att företagsbot har samma avskräckande verkan. Styrelsen anser därmed att frågan redan är utredd.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 42

Maktdelning för effektivare vägtrafikmyndigheter
Granskningar från Riksrevisionen och media har visat att det förekommer maktmissbruk och korruption
inom väg- och trafikmyndigheterna Trafikverket och Transportstyrelsen, samtidigt som effektiviteten hos
dessa myndigheter lämnar en del att önska.
Maktdelningsprincipen har rötter från de gamla grekernas tid, förfinades under 1700-talets Upplysningsepok och är idag ett fundamentalt begrepp i parlamentariska demokratier. Denna doktrin säger att offentlig makt behöver fördelas på tre olika maktpoler, för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk. De tre maktpolerna är verkställande makt, regelstiftande makt
samt dömande/uppföljande makt.
Dåvarande Vägverket hade stor makt inom samtliga tre maktpoler. Regler för såväl utformning av vägar
som byggande och drift av vägar beslutades av verket självt. Planering, projektering, byggande och drift
genomfördes av verket självt, ibland med resurser från inhyrda konsulter och entreprenörer. I den mån
regelverk respektive genomförande alls utvärderades, så var det i verkets egen regi.
2009 bildades Transportstyrelsen som har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning
och tillsyn: ”Anledningen till bildandet av den nya myndigheten var … kostnadseffektivisering … samt
att motverka att utförande myndigheter granskade sig själva.” (Wikipedia). 2010 slogs Vägverket och Banverket ihop till Trafikverket. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet samt byggande och drift/underhåll av statliga vägar.
Trafikverket har alltså huvudsakligen verkställande makt, medan Transportstyrelsen har regelstiftande
makt. Transportstyrelsen har även en del uppföljande makt (t.ex. tillsyn av vägsäkerhet på Europavägar i
TEN T vägnätet) och har i samband med införandet av Vägsäkerhetslagen försökt få än mer uppföljande
makt (tillsyn av vägsäkerhet på alla statliga vägar och kommunala gator).
Maktdelningsprincipen innebär att det ska finnas en tredje oberoende maktpol som ska följa upp och
granska såväl Trafikverkets genomförande som Transportstyrelsens regelverk. En sådan maktpol saknas i
dagsläget, bortsett från Riksrevisionen med dess tillfälliga tillsynsprojekt. Tredelning av makten ger grogrund för bättre etik och moral hos de granskade parterna, förebygger maktmissbruk och främjar effektiv
användning av skattemedel.
Jag föreslår därför kongressen
att

uppdra åt Motormännens vd centralt att driva på riksdag och regering för att tilldela uppgiften
att systematiskt löpande granska/utvärdera Trafikverkets genomförande av planering, byggande
och drift respektive Transportstyrelsens regelverk, till en tredje myndighet. Förslagsvis ges
uppdraget och relevant tillhörande budget till den befintliga statistikmyndigheten Trafikanalys.

Johan Granlund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 42

Maktdelning för effektivare vägtrafikmyndigheter
Mot bakgrund av de missförhållanden som avslöjats när det gäller Trafikverkets och Transportstyrelsens
verksamhet, föreslår motionären att Motormännens vd ska verka för att en tredje myndighet, Trafikanalys, ska granska dessa myndigheter.
Förbundsstyrelsen har noga följt de uppgifter som kommit fram om de brister och fel som uppdagats i
Trafikverket och Transportstyrelsens verksamhet. Motormännen har ju också vid upprepade tillfällen
uppmanat regeringen att tillse att myndigheterna sköter sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
Förbundsstyrelsen anser att Motormännen, i enlighet med motionärens förslag, bör driva på för att en
tredje myndighet får uppdraget att granska och utvärdera Trafikverkets och Transportstyrelsens verksamheter.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motionen
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Motion 43

Krav på ekonomisk kalkyl innan hastigheter sänks på väg
Trafikverket planerar sänka hastighetsgränsen till 80 km/tim på 4300 km vägar utan mittbarriär men med
trafik över 2000 fordon/dygn och 90+ km/tim nuvarande hastighet. Detta beräknas spara 7 liv per år,
samtidigt som restiden ökas med 4 miljoner fordonstimmar per år. En konsekvens är alltså att Sveriges
avstånd ökar, så att många samhällen förflyttas längre från arbetsplatser, marknad, sjukvård och serviceutbud.
Trafikverkets rapport om hastighetsöversynen nämner överhuvudtaget inte de viktiga orden ekonomi,
kostnad respektive lönsamhet. Redan en enkel överslagskalkyl med tidsvärde 190 kr/personbilstimme
(tidsvärdet är enligt ASEK6 avsevärt högre för transporter med tunga fordon), visar att den årliga samhällskostnaden är i storleksordning en miljard kr. Detta innebär att reformen förbrukar över 140 mkr per
förebyggt dödsfall. Statens värdering av ett dödsfall är 24 mkr (2014 års värdering).
Regeringen lägger stor vikt vid att Sverige ska utvecklas hållbart, dvs. följa en utveckling som ”...tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”
(Brundtlandskommissionen, 1987). En av de tre hållbarhetskomponenterna är att hushålla med mänskliga
och materiella resurser, dvs. ekonomi. Detta har Trafikverkets hastighetsöversyn inte beaktat.
En viktig aspekt är att en sänkning av hastighetsgräns till 80 km/tim som inte upplevs motiverad, kommer
ofelbart att genom ökade hastighetsöverträdelser leda till minskad regelefterlevnad. Trafikverkets mätdata
visar att på vägar med 100 km/tim hastighetsgräns är medelhastigheten 97 km/tim, dvs under hastighetsgränsen. På 80 km/tim vägar är medelhastigheten tvärtom betydligt högre än hastighetsgränsen; 85 km/
tim. Minskad regelefterlevnad är en negativ och oönskad samhällsutveckling.
Mot ovanstående bakgrund är det rimligt att stoppa sådan hastighetssänkning på landväg som inte ger
förbättrad samhällsekonomi och som inte upplevs motiverade av trafikanterna.
Vi föreslår därför kongressen
att

uppdra åt Motormännens vd centralt att driva på riksdag, regering och Trafikverket för att införa
krav på kalkyl som uppvisar samhällsekonomisk lönsamhet, som en förutsättning innan det kan
bli tal om att sänka någon hastighetsgräns inom ramen för Trafikverkets översyn.

Johan Granlund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 43

Krav på ekonomisk kalkyl innan hastigheter sänks på väg
Trafikverket har under 2016 remitterat rapporten Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna
till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Kort redogörelse för dess huvudsakliga innehåll redovisas i annat yttrande över motion till denna kongress.
Motormännen har besvarat remissen och i remissvaret bland annat påpekat avsaknaden av samhällsekonomisk analys i rapporten. Vidare har Motormännen i andra sammanhang påpekat att en högre brytpunkt
i trafikintensiteten bör utredas, till exempel 2500 eller 3000 fordon per årsmedeldygn. Motormännen har
vid flera tillfällen uppmärksammat de sänkta hastighetsgränserna och de olägenheter detta innebär för
boende i mer glesbefolkade delarna av landet, och har till exempel uppvaktat riksdagsledamöter i frågan.
Sedan hösten 2016 har Trafikverkets regioner inom ramen för Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard remitterat ändringar i hastighetsgränserna för olika vägavsnitt. Remisserna skickas alltid vidare från Motormännens huvudkontor till berörda lokalklubbar enligt
gällande rutiner för remisshantering. Det är klubbarna som har lokal och regional kunskap och som kan
bedöma eventuella kostnader och nyttor med hastighetsändringar på respektive vägavsnitt. Självklart kan
estimerade samhällsekonomiska kostnader för restidsförlängning tas med i klubbarnas eventuella remis�svar. Vi kan konstatera att klubbarna hittills endast vid något enstaka fall har varit negativt inställda till
remitterad hastighetssänkning.
Samtidigt måste vi beakta den långsiktiga vision om noll döda och allvarligt skadade i trafiken som organisationen sedan lång tid tillbaka har ställt sig bakom. Utvecklingen av trafiksäkerhet har varit mycket
positiv de senaste 20 åren, men den sjunkande trenden för antalet omkomna i trafiken har i princip
avstannat sedan 2010, även om man bör ha i åtanke att trafikarbetet har ökat under samma tid. De uppenbara och enklare åtgärderna för ökad trafiksäkerhet med bibehållen framkomlighet, till exempel mötesseparering och säkrade sidoområden på de tätast trafikerade vägarna, har genomförts eller ligger i befintlig plan. Kostnaderna för varje sparat liv i trafiken kommer således att öka framöver. Det är en naturlig
utveckling som sedan länge har kunnat förutses.
Beräkningsgrunder för tidsvärden och andra samhällsekonomiska kostnader och nyttor med ökade och
minskade infrastrukturinvesteringar av olika slag är under ständig utveckling inom ASEK. Området är
mycket komplext och omfattar en stor mängd olika faktorer. Det är inte helt enkelt, i synnerhet inte ur
ett etiskt perspektiv, att ställa till exempel genomsnittlig betalningsvilja för restidsförkortning (vilket
utgör en stor del av tidsvärdet) hos personbilstrafikanter, mot kostnaden för ett förlorat människoliv, vilket förvisso kan beräknas till ett visst värde för samhället, men som naturligtvis är ovärderligt för en efterlämnad familj.
Styrelsen ser därför en nödvändighet av att iaktta stor försiktighet med sådana resonemang i den offentliga debatten.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

189

MOTIONER

Motion 44

Vår medlemstidning Motor kan bli en starkare lobbyist
Under hösten presenterade den avgående redaktören för vår medlemstidning Motor de sista årens lobbyistarbete för trafiksäkerhet, nästan hela reportaget handlade om hur vi använder telefonen i trafiken.
Detta är ett stort och allvarligt problem. Men inte en rad skrevs om det ökande antalet viltolyckor.
2017 inträffade över 61000 viltolyckor i Sverige, med enorma kostnader för den enskilde men framförallt
för samhället via sjukvård och förebyggande såsom viltstaket.
I Sverige har vi nästan börjat acceptera mängden viltolyckor. Men gör man en jämförelse med ex Finland
så ser vi, trots likheterna i geografi, att det skiljer sig mycket åt i mängden vilt.
Att vi hamnat i denna situation i Sverige kan delvis tillskrivas lagstiftningen men även att de viltvårdande
organisationerna har varit väldigt starka opinionsbildare exempelvis vid inplantering av vildsvin osv.
Jag yrkar
Att

vår medlemstidning Motor kraftfullt arbetar för ett säkrare trafikliv med minskande antal
viltolyckor.

Torbjörn Egerhag

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 44

Vår medlemstidning Motor kan bli en starkare lobbyist
Motionären anser att tidningen Motor bör användas för att kraftfullt arbeta för minskade viltolyckor.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att för lite görs för att förebygga viltolyckor i trafiken vilket har resulterat i ett ökat antal olyckor under de senaste åren.
Motormännen arbetar med problemet på olika sätt, dels via tidningen, dels genom pressmeddelanden och
statistik som vi skickar ut till tidningar för att få större spridning i media. Motormännen ställer också krav
på Trafikverket och politikerna i regering och riksdag att se till att förebyggande åtgärder genomförs.
I tidningen Motor har problemet med viltolyckor lyfts fram både i artiklar och i annonser. Under de
senaste åren har detta skildrats i artiklar i följande nummer: 8–2015, 9–2015, 8–2016, 6–2017 samt på
ledarplats i 2–2017.
Även i år kommer vi att lyfta fram viltfaran i Motor. Vi planerar dessutom insatser i sociala medier för att
få ännu större genomslag med frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 45

Reflektera mera
Reflexvästen är ett ypperligt plagg att göra sig synlig med i såväl dagsljus som mörker. Det är inte roligt
att som bilist köra i mörker, upptäcka att en bil står still vid vägkanten och att det dessutom rör sig någon
i mörkret kring bilen. Risken är stor att denna någon inte syns i mörkret eller blir upptäckt för sent. I ex.
Frankrike är reflexvästen obligatorisk utrustning i bilen och måste användas, även dagtid, när man stannat
vid vägkanten och kliver ur bilen.
Därför föreslår jag till Motormännens kongress
Att

uppdra åt Motormännens styrelse att verka för att reflexväst i bilen införs som obligatorium i
Sverige på liknande sätt som i Frankrike och att västen måste användas vid stopp längs vägen,
i dagsljus såväl som i mörker.

Joel Gerdås

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 45

Reflektera mera
Motormännen har sedan 2008 krävt lag om reflexväst i bilen samt att den ska bäras av förare om denne
vistas på vägen.
Sedan 1997 är varningstriangel obligatoriskt i fordon för att kunna varna andra trafikanter för ett stillastående fordon. Vid en olycka eller annat stopp längs vägen behöver föraren ofta lämna fordonet. Krav
på att medföra reflexväst i fordon fanns redan då i Belgien, Luxemburg, Frankrike, Italien, Österrike,
Slovakien, Ungern, Slovenien, Kroatien, Spanien, Portugal, Bulgarien och Norge. Västen ska finnas
lätt tillgänglig och sättas på om man måste gå ut på en trafikerad väg vid till exempel ett däckbyte eller
motorhaveri. Reflexväst är ett mycket effektivt sätt att varna trafikanter för att det finns gående på vägen.
Med en reflexväst syns man redan på 125 meters avstånd och andra trafikanter hinner sakta ned. Utan
reflexer syns man först på 20–30 meters håll. I vissa länder gäller även krav på att reflexväst ska medföras
till samtliga som färdas i bilen.
I riksdagen motioneras återkommande om lagkrav på att medföra reflexväst. Trafikutskottets majoritet
hänvisar dock till FN:s ekonomiska kommission för Europa (UN/ECE) som har konstaterat att detta
strider mot konventionens intentioner.
Reflexvästen har uppmärksammats på flera olika sätt i Motormännens arbete sedan 2008. Till exempel
har en designtävling ordnats i samarbete med Beckmans Designhögskola 2014 och den enkla livräddaren
har tilldelats utmärkelsen Årets Hjulklapp. Dessutom har återkommande reflexkampanjer genomförts
genom Motormännens klubbar och vägombud, och västkampanjer har uppmärksammats i Motormännens digitala kanaler.
Motormännens opinionsbildande arbete inom trafiksäkerhet har på senare år starkt fokuserat på en tydlig
lag mot handhållen mobil vid körning. Arbetet har varit framgångsrikt och har bidragit till att förbud mot
handhållen kommunikationsutrustning nu gäller från och med 1 februari 2018. Det är rimligt att förbun-
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det nu kan rikta ett förnyat fokus på reflexanvändning i allmänhet och reflexväst som obligatorisk säkerhetsutrustning i bil i synnerhet, i framtida opinionsbildningsarbete. Ett arbete för obligatorisk reflexväst i
bil bör i första hand riktas mot en internationell arena genom Motormännens engagemang i FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), då utvecklingen i Sverige hindras av UN/ECEs ställningstagande
frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motionen

Motion 46

Ta bort möjligheten att införa förbud mot dubbdäck
Kommuner har idag möjlighet att införa förbud mot dubbdäck. Denna möjlighet kom till för att förbättra
luften i städerna eftersom det antogs att dubbdäck river upp skadliga partiklar. Enligt Stockholms stad har
luften i staden blivit renare tack vare förbudet, dock är det tvetydigt om dubbdäcksförbudet är det enda
som bidragit till detta. Bättre metoder att sopa och städa gatorna har införts, väder och vind påverkar i
stor utsträckning liksom trafikvolym, fordonens hastighet och hur väl trafiken flyter. Köer ger upphov till
onödiga partikelutsläpp. Dessutom är det tvetydigt om partiklar från vägdamm är de som skadar människan mest, ex ger dieselavgaser utsläpp av skadliga partiklar, liksom fjärrvärmeverk, industrier, undermålig
vedeldning och inte minst partiklar som kommer med luften från andra länder.
Det som är klart är att dubbdäck ger bästa grepp på isiga vägbanor. Dubbdäcksförbudet innebär att man
tvingas välja bort trafiksäkra däck för att överhuvudtaget kunna köra i ex. centrala Stockholm och Uppsala. Det är dessutom opraktiskt att ha enstaka gator i städer där man inte får köra med dubbdäck. Det
försvårar framkomligheten. Sett ur perspektivet att partiklar i avgaser är ett problem är lagen gammalmodig. En avgasfri elbil med dubbdäck får inte köras på dessa gator, däremot är en gammal, sliten och kallstartad dieselbil (som släpper ut mycket partiklar) med dubbfria däck tillåten. Eftersom det är tvetydigt
huruvida dubbdäcksförbudet förbättrat luften vore det bästa att ta bort möjligheten att införa förbud mot
dubbdäck. Låt varje bilägare själv välja däcktyp utifrån sina förutsättningar och behov.
Jag föreslår därför Motormännens kongress:
Att

uppdra åt Motormännens styrelse att påverka och uppmana regeringen och riksdagen att ta bort
möjligheten för kommuner att införa förbud mot dubbdäck.

Joel Gerdås

Källor:
Rapport från Stockholms stad http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor/Trafik-och-miljo/vinterdack/Utvardering-av-dubbdacksforbudet Rapport IVL Report B 2197
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 46

Ta bort möjligheten att införa förbud mot dubbdäck
Dubbade däck har som motionären anför vissa fördelar jämfört med odubbade vinterdäck, särskilt avseende väggrepp och därmed stoppsträcka på packad snö samt is. Vad gäller övriga underlag, har odubbade
däck generellt acceptabel greppförmåga.
Det är framförallt PM10-halterna som påverkas eftersom dubbade däck kan riva upp partiklar genom det
ökade slitaget mot vägbanan. Genom ett antal riktade insatser så som intensifierad gatustädning, ökad
spolning samt dammbindning har till exempel Stockholms stad på senare år reducerat halterna av PM10
till vad som upplevs vara en acceptabel nivå, under gränsvärdet. Halterna av PM10 från bland annat
utlandet, ”regional bakgrund”, har varit desamma under flera år.
Enligt den bedömning av dubbdäcksanvändning som har gjorts av Stockholms stad framkommer att
användningen på en handfull olika gator ligger runt 30–40 procent. En sådan andel dubbdäck är, enligt
studier, tillräckligt för att skapa sådan friktion på vägbanan att även odubbade däck uppnår ett godtagbart
grepp.
Den aktiva debatten som har förts kring luftkvalitet och eventuell koppling till dubbdäcksanvändning
liksom det dubbdäcksförbud som har införts i ett par städer de senaste åren, har lett till ökad medvetenhet bland konsumenter och minskad dubbdäcksanvändning i vissa storstadsområden. Motormännens
ståndpunkt är att dagens förbud inte behöver utökas.
Det påverkansarbete förbundet har drivit vad gäller debatten om dubbdäck innebar framförallt att den
dubbdäcksavgift som det var tal om skulle påföras landets samtliga dubbdäcksanvändare, oavsett lokal
partikelproblematik, inte drevs igenom. Detta hade gjort dubbdäck till en ekonomisk fråga vilket riskerade skapa orättvisa villkor för trafiksäkerheten.
Källor:
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2017_004.pdf
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/ovr2017_003.pdf
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 47

Bekämpa för låga hastighetsgränser
Det har blivit för mycket 80 på såväl landsortsvägar som på 4–6-filiga motorvägar flera mil ut från storstäderna. I tätorter har det blivit för mycket 40 även på genomfartsgator med åtskilda G-C-vägar.
100 är för lågt på 2+1-vägar. För att hinna om ett par långtradare eller husvagnar när man får dubbelfil
måste man upp i minst 110. Framförallt som man ofta har en eller ett par bakom sig som också vill hinna
om.
Dessutom har Trafikverket fuskat bort 120 på många motorvägssträckor. Ett skräckexempel är 8½-milasträckan över Småländska Höglandet Jönköping–Toftaholm. Vägen går rakt fram och är alltid glest trafikerad. Den som håller 110 riskerar att somna vid ratten. ”Utsläppsskäl” lär vara Trafikverkets ”motivering” i detta fall. Varför ska just svenska bilister tvingas köra mycket långsammare än i övriga EU-länder
på motsvarande vägar – med tätare trafik? Moderna bilar släpper dessutom ut mindre och mindre. Det
inger inte förtroende att bara söka efter olika (svep)skäl till att sätta hastigheterna extremt lågt. När det
inte längre går att motivera med trafiksäkerhet drar man till med utsläpp. Även på E 6, E 18, E 20, E 4
vid Uppsala–Gävle (förlängning av nuv. i båda riktningarna) o Söderhamn–Hudiksvall samt nya Rv 40 är
exempel på vägar som borde ha 120.
Jag läste en som varit trafikpolis i 40 år som sa att när folk kör in i vajerräcket beror det oftast på att de
somnat vid ratten. Man han sa att det erkänner de inte för då ryker körkortet. Det är lättare att somna när
man tvingas köra onaturligt sakta. För låga hastighetsgränser har också bidragit till den ökade frustrationen och stressen i trafiken.
att

uppdra åt Motormännens styrelse att kräva mer 120 på motorvägar samt att även på övriga
lämpliga vägar och gator kräva (åter)höjning av nuvarande hastighetsgräns.

Ulf Parde
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 47

Bekämpa för låga hastighetsgränser
Trafikverket har under 2016 remitterat materialet Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Mötesfria vägar med mitträcke kommer att höjas från 90 till
100. Fram till år 2025 kommer cirka 120 mil väg att få höjd hastighet i samband med att man bygger om
och höjer säkerhetsstandarden.
Vägar utan mitträcke kommer att sänkas till 80, med undantag för vägar med lite trafik, under 2000 fordon per årsmedeldygn. Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om. Generellt gäller
att vägen ska vara mötesfri för att Trafikverket ska tillåta högre hastigheter än 80. Hastighetsgränsen 80
km/h bygger på förhållandet att förare och passagerare i de nu absolut säkraste bilmodellerna, med det
bästa aktiva och passiva krockskyddet (till exempel autobroms och skyddande karossdetaljer av höghållfast
stål) teoretiskt har goda chanser att överleva en frontalkollision i 80 km/h.
Motormännen anser att de sänkta hastigheterna kan vara befogade utifrån den långsiktiga vision om noll
döda och allvarligt skadade i trafiken som organisationen sedan lång tid tillbaka har ställt sig bakom. I
vissa fall kan det dock vara bakvänt att sänka hastigheten istället för att förbättra och åtgärda vägar med
låg trafiksäkerhetsstandard, till exempel i samband med planerat underhåll. Vi har också påpekat att en
högre brytpunkt i trafikintensiteten bör ha utredas, till exempel 2500 eller 3000 fordon per årsmedeldygn. Motormännen har vid flera tillfällen uppmärksammat de sänkta hastighetsgränserna och de olägenheter detta innebär för boende i mer glesbefolkade delarna av landet, till exempel har riksdagsledamöter
uppvaktats i frågan.
Å andra sidan har vi frågan om ökade koldioxidutsläpp som följer med högre hastigheter. Det är väl känt
att moderna bilar går snålast i hastigheter mellan 70 och 90 km/h. Transportsektorn måste sänka sina
koldioxidutsläpp och till skillnad från motionären finner styrelsen det av stor vikt att man tar hänsyn till
minskad bränsleförbrukning, även vid hastighetsanpassning av vägnätet. Argument som att det skulle
innebära ökad risk för att somna bakom ratten håller inte i en seriös diskussion kring trafiksäkerhet.
Trötthet bakom ratten är ett stort problem för trafiksäkerheten och det avhjälps inte genom ökade hastigheter, utan genom att förare inser sina begränsningar och alltid undviker att köra trötta, utan att tillräcklig vila har föregått bilkörningen. De är viktigt att bilförare också förstår vikten av att planera sin körning
så att tid finns för rast och paus under längre resor.
Motormännen kommer att fortsätta att lyfta relevant forskning samt arbeta för säkrare vägar och utbyggnad av 2+1-vägnätet där hastighetsgränserna i regel höjs samtidigt som trafiksäkerheten förbättras.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen
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UTSKOTT 5 • VERKSAMHET OCH ORGANISATION
Motion 48

Kvalitetssäkra erbjudande till M-medlemmar
Leverantörer och tjänster samt varor är inte godkända eller kontrollerade före införande i MOTOR, Sveriges största bil tidning.
Självklart bör t ex. en M-medlem vara säker på att erbjudande från ”Vianor” om service på min bil från
Vianor inte bara är ”billig” i pengar räknat utan också omhändertagandet/utförd service. Vianor-personalen måste vara kompetent i vad gäller kunnande, ändamålsenliga rutiner, verktyg, avtal etc. Vianors lokaler måste ha mer än en vanlig garage domkraft att jobba med etc.
Vänligen skapa rutiner inom Motors organisation för leverantörsgodkännande före införande i MOTOR,
Sveriges största bil tidning.
Jag föreslår därför Kongressen
att

uppdra åt Motormännens styrelse samt ledning att driva på för en skärpt kvalitetssatsning på
leverantörer av varor och tjänster till M-medlemmar via tidningen MOTOR. Uppdraget bör
också innefatta M-medlemskapet i Vägverket, Konsumentverket m fl. officiella organ där Motors
specialister deltar i samrådsmöten eller liknande.

Ref. Tidningen MOTOR Nr. 07 -17 sid 74 samt www.motormannen.se
Nils-Erik Green

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 48

Kvalitetssäkra erbjudande till M-medlemmar
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med prisvärda och konkurrensmässiga erbjudanden till läsarna av Motor. Detta regleras i Motors annonspolicy, fastställd av Motormännens
ledningsgrupp den 22 februari 2016. I policyn anges bland annat att ”Annonsörer och annonsers budskap
samt produkter/tjänster ska vara godkända enligt svensk lag” samt ”Företag som inte följer Allmänna
Reklamationsnämndens beslut, dvs ARN:s svartlistade företag, får inte annonsera i Motor.”
Att kontrollera leverantörer som annonserar i tidningen i den omfattning som motionären föreslår är inte
möjligt, det har organisationen inte resurser till att göra. Motormännen har både från centralt och lokalt
håll regelbunden dialog i kvalitetsfrågor med Trafikverket. När det gäller kvalitetsfrågor i övrigt, är kvalitets- och utvecklingsarbetet alltid i fokus i alla samarbeten med officiella organ.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 49

Ersätt papperstidningen med en digital dito
För att frigöra resurser till annat föreslår jag att de medlemmar som vill ska kunna få tidningen digital
och att de samtidigt får sänkt medlemsavgift motsvarande kostnaden för tidningen.
Jag läser hellre tidningen min surfplatta och det är en av få saker som tvingar mig till pappersinsamlingen.
OKQ8 har numera sin medlemstidning på detta sätt.
Jag föreslår därför för kongressen
att

de medlemmar som så vill ska kunna få tidningen digitalt och samtidigt få sin medlemsavgift
sänkt med kostnaden för tidningen.

Martin Nilsson

Motion 50

Digital medlemstidning
Eftersom Motormännen är en bra organisation som försöker gå i spetsen för sin gren. Borde vi även vara
med och leda miljöarbetet.
I stället för använda papperstidningar bör man spara på miljön och använda digital tidning i stället. Flera
organisationer och föreningar har börjat använda Digitala tidningar i stället. Ex ICA har börjat nu.
Eftersom Motor arbetar för spara på miljö så borde vi gå i spetsen för miljöarbetet.
Bengt Inge Boström
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Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 49 och 50

Ersätt papperstidningen med en digital dito samt
Digital medlemstidning
Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om att utvecklingen går mot digital kommunikation och
därför kommer alla nummer av tidningen Motor att publiceras digitalt på motormannen.se från och med
2018. Ett av numren under året görs dessutom helt digitalt.
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att kunna välja hur man vill
läsa Motor – i pappersform eller digitalt. Från början av 2018 har man kunnat göra detta. Motor finns
tillgänglig digitalt för dem som hellre läser tidningen på läsplatta eller i sin dator. Det går också att söka
efter artiklar i numren. Man kan aktivt välja bort den tryckta tidningen under Mina sidor på motormannen.se. Det går också att välja att få den tryckta tidningen igen, om man skulle ändra sig.
Förbundsstyrelsen anser dock att det inte helt går att upphöra med den tryckta medlemstidningen. En av
anledningarna är att tidningen då riskerar att tappa de flesta annonsörer. Annonserna ger ett bidrag till
produktionen av Motor som är nödvändigt för fortsatt utgivning.
Tryckkostnaden för tidningen är bara en mindre del av produktionskostnaden för tidningen, den större
delen ligger i det redaktionella materialet där kostnaden är densamma vare sig tidningen trycks eller distribueras digitalt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 51

Drivmedelsrabatt hos Preem för ALLA
ALLA medlemmar borde ges möjlighet att få drivmedelsrabatten på 40 öre/liter och inte bara de med
Preem MasterCard.
Motormännens Riksförbund skall förhandla om avtalet med Preem så att ALLA medlemmar ges möjlighet att få drivmedelsrabatten på 40 öre/liter. Om man av någon anledning såsom betalningsanmärkning,
för låg eller ingen inkomst alls eller av andra skäl inte kan få ett Preem MasterCard borde man kunna
ansluta sitt vanliga bankkort med eller utan kredit (exempelvis Handelsbanken MasterCard, ICA Maestro
eller annat betalkort) och på det sättet få del av drivmedelsrabatten på 40 öre/liter vid tankning på Preemstationerna. Personligen tycker jag det är oerhört dåligt att M uppenbarligen bara vänder sig till personer med ett fläckfritt ekonomiskt förflutet och/eller de med goda inkomster. Snacka om segregation.
Johan Segerström

Förbundsstyrelsens yttranden över motion 51

Drivmedelsrabatt hos Preem för ALLA
Motormännens Riksförbund har tidigare haft ett speciellt avtal genom Preems betalkort, ett kort som var
mer lättåtkomligt för fler medlemmar då krediten ofta var mindre. Preems Motormännen betalkort har
på Preems initiativ tagits bort och ersatts med en högre rabatt på Preems Mastercard.
Förslaget att ge rabatt vid kontant betalning har tidigt avslagits av Preem som inte bedömer det som
intressant. Rabatten skulle i så fall endast ha gällt på bemannade Preemstationer.
När det handlar om kort och kortkrediter så är det i det här fallet Ikano Bank som är kreditgivare, inte
Preem, vilket gör att vi inte kan förhandla direkt. Trots det så har vi bara fått några få klagomål på att
man inte har beviljats ett kort.
Styrelsens bedömning är att vi aldrig kommer att få fram en kredit hos någon kreditgivare som kommer
att godkänna alla våra medlemmar, det är inte genomförbart.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen
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Motion 52

Riksförbundets bolagsnamn
Jag föreslår att vi byter namn på riksförbundet!
Dagens namn Motormännen är förlegat och ligger inte i tiden för den jämställdhet mellan könen, vi alla
önskar oss och jobbar för.
Jag har några förslag men är övertygad om att kongressen 2018, kan komma med bättre namnförslag.
Jag kan tänka mig
•

Motorfolket

•

Motor för alla

•

Motorförbundet

•

Folkets motor

•

Fordonsfolket

Per Lagerling

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 52

Riksförbundets bolagsnamn
Motionären föreslår att Motormännens Riksförbund ska byta namn. Detta framfördes även på kongressen 2016 som gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för vidare arbete med varumärket
och namnet. En rapport om detta arbete och hur vi går vidare presenteras vid året kongress. Med hänvisning till förbundsstyrelsens rapport föreslås motionen anses besvarad.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 53

Starta regelbundet återkommande TV-program
M bör, ev. i samarbete med lämplig partner, försöka starta ett regelbundet återkommande trafikprogram i
SVT, TV4 eller ev. annan seriös TV-kanal för att fr. a. nå ut med information om trafikkulturen i Sverige.
Behovet tycks vara enormt och intresse för programmet bör kunna skapas t. ex. genom att också presentera nya bilmodeller, jämförande tester och annat, som ju M redan sysslar med.
Jag föreslår därför kongressen
att

utreda möjligheten att starta ett regelbundet återkommande TVprogram med Motor- och
Trafikinriktning.

Lennart Carlsson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 53

Starta regelbundet återkommande TV-program
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det vore intressant att synas i ett regelbundet återkommande trafikprogram i TV.
Motormännen undersökte under 2017 detta med TV4. Egeninsatsen för Motormännen för fem tiominutersprogram låg på över en miljon kronor.
Förbundsstyrelsen anser därför att det inte är ekonomiskt försvarbart för Motormännen att satsa på TVprogram.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen
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Motion 54

Försämrad klubb- och medlemsinformation
Den information som lämnades i samband med Motormännens utskick med rubriken ”Klubbarnas deadlines för 2018” försvårar dessvärre klubbarnas volontärsarbete att lämna information till sina M-medlemmar.
Platsen i kalendariet kommer av kansliet att begränsas och texterna riskerar att bli förkortade och därmed
förloras dess informationsvärde. Att kansliet garanterar att texten kommer att synas under respektive
lokalklubbs hemsida bakom ”om oss” är inte tillfredställande då det är svårt att hitta till våra lokalklubbars
undangömda hemsidor.
Dessutom har, utan samråd med klubbarna, de fåtaliga men viktiga klubb-bilagorna i tidningen Motor
tagits bort vilket är mycket olyckligt med tanke på att så få medlemmar har informerat om sin e-postadress. För stockholmsklubbens del har endast cirka 40 % av medlemmarna (30 000) registrerat sin
e-postadress medan det med tidningens klubb -bilaga är möjligt att nå alla medlemmar.
Styrelsen för Stockholmsklubben föreslår därför
att

kongressen 2018 ger styrelsen för Motormännen i uppdrag återinföra klubbbilagorna i tidningen
Motor för att adekvat information ska nå ut till M-klubbarnas medlemmar.

att

kongressen 2018 ger styrelsen för Motormännen i uppdrag utöka utrymmet för klubbsidorna i
tidningen Motor.

Jan Björklund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 54

Försämrad klubb- och medlemsinformation
Motionären vill att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utöka utrymmet för klubbsidorna i tidningen Motor.
En viktig del i den strategi som antogs vid kongressen 2016, var att kommunikationen skulle digitaliseras i
hög grad. Digital kommunikation blir allt vanligare i dagens samhälle, inte bara på grund av att tekniken blir
allt mer tillgänglig utan också av kostnadsskäl, miljöhänsyn och den möjlighet till snabbt flöde som de digitala kommunikationskanalerna erbjuder.
En viktig faktor för att den digitala kommunikationen ska kunna fortsätta att utvecklas är att vi får en
större andel e-postadresser till våra medlemmar. Förbundet kommer under året att göra satsningar på detta
område.
Förbundsstyrelsen anser att omgörningen av tidningen ligger helt i linje med den strategi som kongressen
antog 2016. För att säkra tidningens fortsatta framgångar behöver tidningens ekonomi stärkas, detta kan
endast ske genom annonsförsäljning. Om klubbarnas bilagor ska tillbaka till Motor igen, kan man räkna
med att bortfallet av en annonsbilaga ligger på cirka 30 000 kronor. Under 2018 produceras sju tryckta
nummer. Bortfallet kan då hamna på 210 000 kronor för Motormännen plus tryckningen av bilagorna (cirka
20 000 kronor) – totalt 230 000 kronor.
Utrymmet i kalendariet i Motor är däremot inte förändrat. All information som lämnas till kalendariet tas
med. Redaktionen förbehåller sig dock rätten att korta i texterna och att bearbeta texterna språkligt. Så har
alltid skett.
Som ett komplement till informationen i kalendariet publiceras nu alla klubbars aktiviteter på motormannen.se och i Motormännens nyhetsbrev.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 55

Fordonsrabatter
Under flera år har vi nu sett medlemsantalet krympa och vi har uppenbara svårigheter att attrahera nya
medlemmar. Ungdomarna lyser med sin frånvaro. Ett sätt att dra till oss nya medlemmar vore om vi kan
få MRF att få sina medlemsföretag att lämna rabatter när våra medlemmar köper bil hos dem.
Ett flertal andra medlemsorganisationer har genom MRF fått avtal om betydande rabatter till sina medlemmar vid bilköp. T ex LRF, säljarnas fackförbund, Villaägarna med flera. Detta borde vara möjligt också
för oss och skulle säkert ge en positiv utveckling av medlemsantalet.
Motormännen drev under många år en ganska tveksam kampanj – Gröna Punkten – där vi satte vårt goda
namn bakom kvalitetsmärkning av MRF-verkstäder. Något, som vi egentligen hade mycket liten kunskap
om. Seriös kvalitetssäkring, som t ex enligt ISO 9000 systemet, kräver ett omfattande arbete och mycket
kunskap, både hos företaget och den som reviderar och certifierar. Vår inventering av bilverkstädernas
kvalitet för något år sedan visade ju på en skrämmande dåligt kvalitet även hos stora MRF verkstäder!
I den här situationen är det ganska rimligt att MRF bidrar till vår positiva medlemsvärvning genom att ge
våra medlemmar rabatt vid köp av bil.
Jag föreslår därför att kongressen uppdrar åt Motormännens VD och styrelse
Att

ta upp förhandlingar med MRF så att våra medlemmar kan få rabatt hos MRF företagen vid köp
av bil. Inför förhandlingarna bör också utredas vilka rabattnivåer som andra medlemsorganisationer har kunnat uppnå och som bör vara möjliga för oss.

Bengt Sjöberg

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 55

Fordonsrabatter
Styrelsen delar motionärens synpunkt om att fordonsrabatter vore attraktivt för medlemmarna. Kontakt
har tagits med MRF som har meddelat att de inte har denna typ av avtal eftersom organisationen inte
förhandlar för sina medlemsföretag.
Samtal pågår för närvarande med ett flertal generalagenter för att få fram lockande erbjudanden för förbundets medlemmar.
Förbundsstyrelsen föreslå kongressen besluta
att
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Motion 56

Funktionärernas ersättningar
Vi funktionärer i lokalklubbarna får ofta beröm för vårt engagerade och oegennyttiga arbete i klubbarna.
Vid kampanjer, rastplatsinspektionerna, och andra tillfällen när förbundet behöver vår hjälp för att nå ut
m.m.
Oftast utan ersättning och alltid med en mycket begränsad ersättning för våra direkta kostnader, som när
vi använder vår egen bil i arbetet för motormännen. Våra milkostnader är inte lägre än någon annans.
Fundera sen gärna över M-bilen med alla begränsningarna för användningen – se bilpärmen. Lite futtigt
är det allt.
Jag är övertygad om att ingen på huvudkontoret eller i förbundsstyrelsen utför sina uppdrag mot lika
begränsad ersättning, som den, funktionärerna får.
Beakta gärna att den dåliga ersättningen kan vara en anledning till varför det är så svårt att rekrytera nya
funktionärer och medlemmar.
Jag föreslår därför att kongressen uppdrar åt Motormännens VD och styrelse
Att

utreda frågan om ersättning för funktionärer vid arbete för lokalklubbarna och ersättning för sina
kostnader i anslutning därtill.

Att

substantiellt ökar ersättningarna till en godtagbar nivå

Bengt Sjöberg
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 56

Funktionärernas ersättningar
Motionären beskriver förtjänstfullt det goda och viktiga arbete Motormännens medlemmar och aktiva
gör i hela landet. Från rena administrativa klubbaktiviteter till vägombudsverksamheten.
Motionären vill dock att vd och styrelse ska utreda frågan om ersättningar för funktionärer och att dessa
ska höjas till godtagbara nivåer.
Förbundsstyrelsen ser dock flera principiella och praktiska svårigheter med motionärens förslag.
Det viktigaste är att Motormännen är en ideell förening och har varit så sedan starten 1922. Trots att flera
delar av verksamheten idag drivs affärsmässigt är själva fundamentet i verksamheten att fungera som en
konsumentorganisation för Sveriges bilister. Visst får till exempel anställda i organisationen avtalade löner
för sitt arbete men förbundsstyrelsen menar att aktiviteter på lokal och regional nivå i huvudsak ska ske
inom ramen för det ideella arbetet.
En annan är hur ersättningar för lokalt arbete praktiskt skulle gå till. Skattelagstiftningen är relativt rigid
när det kommer till ersättningar för utfört arbete utöver skattefri milersättning och några andra undantag. I övrigt riskerar ersättningar bli en lönehanteringsfråga och administrationen för att hantera sådana
löneadministrativa insatser skulle bli enorm.
Till slut handlar frågan även om vem som ska fatta beslut om ersättningar. Är det klubbens styrelse eller
personal på huvudkontoret som ska besluta om dessa?
Men allt ovan sagt finns det dock all anledning att skicka denna motion till förbundsstyrelsen att se över
frågan om ersättningar för utlägg med mera. Gärna i samband med att avtalen mellan klubb och förbund
ses över.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 57

Motormännen ska vara representerade när trafiksäkerheten beslutas
Ökningen av antalet viltolyckor talar sitt tydliga språk, från 47000 st år 2010 till 61000 st år 2017. Trots
att vi skattebetalare satsat stora summor i viltstaket ökar olyckorna lavinartat. En delförklaring till detta är
ökande trafik men framförallt att vi har tillåtit viltstammen att öka kraftigt.
Idag regleras en viss del av jakten i Sverige, jakten på rovdjur, älg och hjort. Detta görs separat i varje
län, i den av länsstyrelsen tillsatta Viltförvaltningsdelegation. I Viltförvaltningsdelegationen företräds ett
stort antal intressen Ex: Jakt o viltvård, naturvård, friluftsliv, markägare och brukare, lokalt näringsliv och
turism, skogsnäring och yrkesfiske, samt trafiksäkerhet via Polisen. Vid en genomgång av delegationen i
olika län så ser man att Jägarförbundet, Naturskyddsföreningen, LRF, friluftsfrämjandet osv är välrepresenterat.
Vi i motormännen företräder en stor grupp i samhället som varje dag riskerar att utsättas för en viltolycka, som varje år betalar höga försäkringspremier för en misslyckad viltförvaltning samt när olyckan
är framme får betala med personligt lidande och pengar. Vi behöver vara representerade i det forum som
beslutar över jakten.
Jag yrkar
Att

Motormännen uppvaktar regeringen och den regionala nivån i syfte att ge oss en representant i
varje läns viltförvaltningsdelegation.

Att

Motormännen uppvaktar varje Viltförvaltningsdelegation och kräver krafttag mot de ökande
antalet viltolyckor.

Torbjörn Egerhag
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 57

Motormännen ska vara representerade när trafiksäkerheten beslutas
Styrelsen delar motionärens oro över viltolycksutvecklingen. De senaste åren har nya rekord slagits
i antalet polisrapporterade olyckor. I genomsnitt omkommer fyra till fem personer per år och ett par
hundra skadas i viltolyckor, siffror som ligger relativt konstant trots ökningen av antalet olyckor. Det
kan förklaras med säkrare fordon samt att en stor del av ökningen av antalet viltolyckor är kollision med
vildsvin eller hjortdjur. Kollisioner med dessa typer av vilt orsakar sällan fysiska personskador men de ger
betydande materiella skador på fordon, något som kostar landets bilägare flera miljarder per år i försäkringspremier. Det finns dessutom en djuretisk aspekt på viltolyckorna som sällan lyfts upp i debatten.
Motormännen har de senaste åren återkommande uppmärksammat den negativa olycksutvecklingen gällande viltolyckor, till exempel i en uppmärksammad kampanj med utdelning av viltremsor hösten 2017.
I tidningen Motor nr 8 2016 kunde vi visa att 50 procent av viltolyckorna sker på 4 procent av vägnätet.
I andra medier har vårt arbete ofta uppmärksammats, bland annat i Sveriges Radio 14/9 2017 och SVT
11/11 2016. Ökad jakt, fler och bättre viltstängsel och nya smarta varningslösningar är några av de krav
som Motormännen har ställt i debatten.
Viltförvaltningsdelegationernas verksamhet styrs av Förordning 2009:1474. Här framgår att sammansättningen av Viltförvaltningsdelegationerna ska representera en bredd inom viltförvaltning, med allt från
jord- och skogsbruk till turism och naturvård. Trafiksäkerhet nämns som ett av två områden vilka Polisstyrelsens representant ska bevaka. Med ett ökande antal viltolyckor, finns det också ett ökat ansvar för
viltförvaltningsdelegationerna att arbeta för en begränsning av antalet viltolyckor. Styrelsen delar motionärens synpunkt att trafiksäkerheten bör ges ökad representation i viltförvaltningsdelegationerna. Samtidigt har Motormännens lokalklubbar mycket varierande grad av engagemang i olika regioner liksom
sannolikt varierande kunskap om viltfrågor. Ett formaliserat representantskap i viltförvaltningsdelegationerna ställer stora krav på kompetenssäkring inom vilt- och trafiksäkerhetsfrågor hos dem som förväntas
representera organisationen.
Motormännens lokalklubbar kan med fördel, där man anser sig besitta relevant kompetens och kunskap
om viltförvaltningsfrågor och dess inverkan på trafiksäkerhet, tillskriva respektive länsstyrelse och erbjuda
sig att ställa upp med kandidater till Viltförvaltningsdelegationen. Lokalklubbar kan också bidra med
information om de regionala viltolycksförhållandena gentemot respektive läns viltvårdsdelegation, i syfte
att öka delegationens kunskap om hur deras arbete redan idag kan bidra till ökad trafiksäkerhet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 58

Ersättning till klubbarna
Vid vårt senaste klubbmöte har vi diskuterat ersättningen till klubbarna. Denna är som alla vet mycket
begränsad. För vår del har vi arbetat med de internationella körkorten och tidvis haft god ekonomi från
detta. Vi är också medvetna om att hanteringen av IKK kommer att förändras enligt EU information.
Händer detta, så kommer vår ekonomi att påverkas negativt. För att klubbarna skall kunna skapa en
bättre ekonomi, vill vi föreslå att klubbarna får del av medlemsavgifterna med SEK 10 per medlem och år
i respektive distrikt.
Vi föreslår därför att kongressen uppdrar åt Motormännens VD och styrelse
Att

utreda frågan om ersättning till klubbarna med SEK 10 per medlem och år i respektive distrikt.

Att

substantiellt öka ersättningarna till en godtagbar nivå

Bengt Sjöberg

Förbundsstyrelsens yttrande till motion 58

Ersättning till klubbarna
Motionären påpekar korrekt att klubbarnas ekonomi idag är begränsad och att nya regelverk för IKK
kommer att påverka intäkterna ytterligare framöver.
Den nya personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) införs i hela EU från den 25
maj 2018. Den kommer att påverka förhållandet mellan förbundet och klubbarna på flera sätt eftersom
kraven på datasäkerhet i medlemshanteringen skärps.
Därmed kommer de avtal som reglerar arbetet och rutiner mellan Motormännens Riksförbund och samtliga klubbar att behöva skrivas om. Förbundskansliet har inlett arbetet med detta, när detta svar skrivs,
och en av de delar som diskuteras är de ekonomiska förutsättningarna för klubbarna.
Förbundsstyrelsen menar därför att motionärens önskemål om en utredning redan har inletts och med
detta besvaras motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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PLENUM
Motion 59

Förbundsstyrelsens deltagande vid omröstning
Enligt nuvarande stadgar får styrelsen delta i alla omröstningar, utom de som gäller val eller ansvarsfrihet.
Denna motion vill därför sätta fokus på vem som skall ha beslutanderätt på kongressen. Enligt stadgarna
är kongressen högsta beslutande organ, d.v.s de valda ledamöterna.
Jag föreslår
Att

kongressen beslutar att stadgarna ändras så att styrelsen inte får delta i omröstning avseende
propositioner och motioner.

Seved Röstberg

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 59

Förbundsstyrelsens deltagande vid omröstning
Motormännens Riksförbund är en ideell förening där kongressen är dess högsta beslutande organ. Kongressen, när den är samlad, består av de av medlemmarna valda ombuden och den avgående förbundsstyrelsen. Det är inte bara en princip Motormännen har haft utan är också helt legio i föreningssverige av
tradition.
Förbundsstyrelsen deltar inte i beslut om dess hantering av förbundets verksamhet och ekonomi när
kongressen inte är samlad. Men detta är ett självklart undantag från den grundläggande regeln att valda
ledamöter i förbundsstyrelsen är ledamöter av kongressen precis som varje vald ledamot utsedda i våra
ombudsval.
I övrigt hänvisar förbundsstyrelsen i sin argumentation till behandlingen av proposition 1, ny stadga för
Motormännens Riksförbund.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Motion 60

M-klubbarna utser ombud till kongressen
Då svårigheter funnits att få intresse för deltagande i kongressen föreslås att klubbarna får utse en del av
ombuden. Detta skulle innebära ett ökat intresse på klubbnivå och en möjlighet att få in eldsjälar i beslutande organ.
Jag föreslår
Att

kongressen beslutar att klubbarna får utse 1 ombud av 1 möjligt mandat. Vid antal ombud 2 eller
fler per region får klubbarna utse max. 50% av ombuden.

Att

stadgarna anpassas till detta och att tidigare krav på valbarhet finns kvar.

Seved Röstberg

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 60

M-klubbarna utser ombud till kongressen
Motionären pekar förtjänstfullt på den utmaning Motormännen sedan länge har haft att attrahera ett
större intresse hos medlemmar för att delta aktivt som kongressombud. Valberedningarna har under lång
tid påpekat svårigheterna i att finna kandidater till kongressvalen.
Motormännen har valt att organisera sig som en riksorganisation med direktval till kongresserna. Andra
liknande organisationer har valt andra sätt att organisera sig, oftast med lokala och regionala avdelningar
som väljer ombud till dess högsta beslutande organ. Det motionären föreslår ligger delvis i linje med en
mer federal struktur där klubbarna väljer ombuden eller som flest hälften av dessa.
Förbundsstyrelsen ställer sig tveksam till detta förslag av framförallt två skäl.
För det första har inte Motormännen aktiva klubbar överallt i landet. Trots insatser under lång tid att
starta fler klubbar och avdelningar har arbetet inte lyckats. Med det skulle alltså Motormännen ha olika
sätt att utse kongressombud beroende på klubbens status på orten eller i länet och det skulle troligen
variera från ett kongressval till ett annat.
För det andra har förbundsstyrelsen lagt ett förslag till ny stadga till kongressen 2018 efter en lång beredningsprocess inom hela förbundet. Vi menar att det förslaget, med ett förändrat antal kongressombud,
bättre möter svårigheterna i att finna kandidater till kongresserna.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen
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Motion 61

Antal ombud till kongressen
Vid kongressen 2010 föreslog styrelsen en utökning av antalet ombud från 60 till 85 st. Motivet angavs
vara förbättrad demokrati och en rättvisare fördelning baserat på var medlemmarna fanns. Förslaget godkändes definitivt på efterföljande kongress 2011. Vid kongresserna 2012, 2014 och 2016 gällde alltså 85
ombud.
På kongressen 2016 lade styrelsen fram en proposition som innebar en minskning av antalet ombud till
61 som skulle gälla från 2018. Förslaget fick inte tillräcklig majoritet och kommer därför åter upp för
beslut på årets kongress, alternativt en ny proposition med annat antal ombud.
Dessutom har styrelsen genomfört rådslag med valda ombud för att om möjligt hitta alternativa lösningar. Tyvärr har styrelsen inte varit mottaglig för förslag som framförts under dessa möten och motionären ser sig därför nödsakad att skriva denna motion.
Förslaget innebär
Att

Kongressen skall bestå av 67 ombud enligt bilagd fördelning.

Att

De stora glesbygdsregionerna får en rimlig representation i kongressen utan menlig påverkan på
andra regioner.

Att

Bättre demokrati uppnås, då förslaget utgår från botten och inte från toppen.

Seved Röstberg
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 61

Antal ombud till kongressen
Motionären föreslår en annan modell än förbundsstyrelsens stadgeförslag och lämnar förslag till antal
ombud och mandatfördelningen till kongressen.
Då förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar är resultatet av intensivt internt utvecklingsarbete och
har diskuterats vid flera tillfällen runt om i hela förbundet föreslår förbundsstyrelsen att denna motion
behandlas samtidigt som proposition 1, nya stadgar debatteras och beslutas om.
I huvudsak vill Förbundsstyrelsen hänvisa till propositionens brödtext och att-satser men vill utöver det
anföra följande:
En tydlig skillnad mellan förbundsstyrelsens förslag och motionärens är hur mandatfördelningen ska
stadgas. Nu gällande stadga och Förbundsstyrelsens förslag till ny stadga utgår från vallagens rösträkningsmodell för val till riksdagen exklusive fördelningsmandaten. Detta är en principiell beräkningsmodell som är neutral i allt utöver antalet medlemmar i respektive distrikt. Distrikten är dessutom indelade
efter riksdagsvalkretsarna vilket ytterligare bekräftar stadgans neutralitet.
Motionären föreslår istället en modell där glesbygdsdistrikten påverkas positivt i förhållande till storstadsdistrikten då modellen är aktivt skapad detta ändamål.
Det finns flera frågetecken i att använda den sorters beräkning. Men istället för att argumentera mot
motionärens förslag vill förbundsstyrelsen understryka vikten av att vi har en objektiv, rättvis och ej manipulerbar mandatfördelningsmodell där varje medlems röst är lika viktig var denna än är skriven.
Förbundsstyrelsen vänder sig mot idén att vikta mandatfördelningen. Denna gång föreslår motionären att
glesbygdsdistrikten ska kompenseras. Nästa gång kan kanske andra medlemsgrupper prioriteras som kön,
ålder eller varför inte bilmodeller. En utveckling förbundsstyrelsen inte vill uppmuntra.
Med hänvisning till proposition nummer 1, nya stadgar, bör motionen avslås.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen
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HÖGSTA MEDLEMSAVGIFT

Fastställande av högsta medlemsavgift
Enligt Motormännens stadgar fastställer kongressen ett tak för hur hög medlemsavgiften får vara under
den kommande kongressperioden.
Principen förutsätter att det är relativt förutsägbart vad innehållet i medlemskapet är över kommande
kongressperiod. Den förändringstakt vi ser i samhället i allmänhet, och i medlemsorganisationer i synnerhet, ställer allt hårdare krav på förbundet att vara relevant för både nya och nuvarande medlemmar.
Medlemsavgiften har inte ändrats sedan 2014 och då det är kongress vartannat år skulle en fortsatt oförändrad avgift komma att vara densamma i sex år.
Det finns också allt fler tecken på att vårt traditionella medlemskap på ett år i taget kan komma behöva
ändras till exempelvis medlemskap under kortare perioder eller motsvarande. Inför ett sådant eventuellt
perspektivskifte skapar vi med förbundsstyrelsens förslag en möjlighet att arbeta med en justerad medlemsavgift om ett sådant behov framkommer.
Tidigare erfarenheter och gjorda undersökningar visar också att det inte är medlemsavgiftens storlek som
avgör huruvida man blir medlem eller inte utan vad man som medlem får tillbaka.
Förbundsstyrelsen föreslår att högsta avgiften för nästkommande kongressperiod ska uppgå till högst 1,2
procent av vid varje tidpunkt gällande prisbasbelopp.
Förbundsstyrelsen föreslår
att kongressen fastställer att medlemsavgiften per år för 2019 respektive 2020 inte överstiger 1,2 %
av respektive års fastställda prisbasbelopp.
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Valberedningens förslag till styrelse m.m.
för perioden 2018–2019
Vad gäller nya stadgar har förbundsstyrelsen som huvudförslag föreslagit nya stadgar daterade 2017-0824. I andra hand har förbundsstyrelsen föreslagit det förslag till stadgar som presenterades på 2016 års
kongress.
Nedanstående förslag av valberedningen bygger på att kongressen med 2/3 majoritet godkänner förbundsstyrelsen förslag till nya stadgar daterade 2017-08-24 bl.a. innebärande 8 styrelseledamöter.

Ordförande

Ulf Blomgren

Stockholm

omval 1 år

1:e vice

Leif Eriksson			

Sundsvall

omval 1 år

Ledamöter

Maria Plass			

Ljungskile

omval 2 år

Caroline Drabe 		

Järlåsa		

omval 2 år

Leif Björklund		

Vendelsö

nyval 2 år

Sten-Olof Altin 		

Härnösand

nyval 1 år

Billy Bergåker 		

Västerås

nyval 1 år

Elin Hiller 			

Malmö		

nyval 1 år

I den händelse att kongressen inte godkänner stadgeförslaget daterat 2017-08-24, utan i stället med enkel
majoritet godkänner stadgeförslaget från kongressen 2016 ska styrelsen utökas till 9 ledamöter. Som den
nionde förbundsstyrelseledamoten föreslår valberedningen.
Birgitta Karstensson		

Sysslebäck

nyval 1 år

Birgitta är nominerad som förbundsstyrelseledamot av Motormännen klubb Karlstad,
samt av Ann-Charlotte Bålman, Gävle.
Revisorer:

Revisorer suppleanter:
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KPMG AB					omval 1 år
Niklas Thorslund		

Stockholm

nyval 1 år

Ulla-Britt Hagström		

Skövde 		

nyval 1 år

KPMG AB					omval 1 år
Ann-Charlotte Bålman

Gävle 		

nyval 1 år

Lennart Sjödell		

Salem

nyval 1 år
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Presentationer av dem som är föreslagna att väljas till styrelsen
Ulf Blomgren

Maria Plass

Jag har hunnit bli 69
år. Civilekonom,
Stockholm, född och
uppvuxen i Karlstad.
Yrkeskarriären ligger
huvudsakligen inom
försäkringsbranschen.
Varit anställd i Länsförsäkringar 1975–1995, bl a som chef för Motorförsäkringar, divisionschef för Privatförsäkringar
och VD i Länsförsäkringar Liv och Fondliv. VD i
de branschgemensamma företagen Trafikförsäkringsföreningen, Larmtjänst och Patientförsäkringsföreningen 1995–2008. Avslutade yrkeslivet
2010 som President i Council of Bureaux i Bryssel,
samarbetsorganet för internationell trafikförsäkring i 46 länder i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Arbetade som konsult och förhandlare med
omregleringen av den svenska marknaden för kontrollbesiktning 2010–15. Var en av två förhandlare
för de 12 minoritetsägarna, varav Motormännen
var en, med den statlige majoritetsägaren och var
samtidigt styrelseledamot i AB Svensk Bilprovning
och senare Besikta AB. Har varit styrelseledamot i
ett 25-tal företag, organisationer och arbetsgivarförbund. Ledamot i Motormännens Riksförbunds styrelse sedan 2010. Medlem i Motormännen sedan 1993.

Född 1953. Jag bor på landet
i Bohuslän, där bilen är ett
måste. Jag är civilingenjör,
i väg- och vattenbyggnad,
är f.n. riksdagsledamot och
har en bakgrund bl.a. som
företagare. Har varit aktiv i
Motormännen i flera år, både som
kongressledamot och styrelseledamot och vice
ordförande. Jag är engagerad i frågor som höjd
trafiksäkerhet och förbättrad infrastruktur i hela
Sverige. Det måste vara enkelt att kunna ta sig till
jobbet, affären och fritidsaktiviteten.

Leif Eriksson
70 år, pensionerad VD
Sundfrakt AB, ett transportföretag med huvudkontor i Sundsvall. Har
erfarenhet av styrelsearbete i såväl bolag i flera olika
branscher som andra organisationer. Är intresserad av väg- och trafikfrågor. Är styrelseledamot
i Motormännens Försäkringsförmedling AB och i
Motormännens lokalklubb i Sundsvall.

Caroline Drabe
Född 1961. Bor utanför
Uppsala. Arbetar som VD
för Västerås Science Park.
Har varit chef och ledare
under nästan hela yrkeslivet.
En röd tråd är utveckling, förändring och nytta. Utveckling för att det är så spännande att pröva nytt. Förändring därför att världen
runt oss förändras, är ditt företag eller organisation inte med i den rörelsen är man snabbare än
man anar utkonkurrerad. Utan att skapa nytta för
kunden, samhället och medarbetaren håller inte
det du gör i längden. Aktiv i flera styrelser, har
tagit initiativ till att starta företag, en stiftelse och
en ekonomisk förening. Är van att arbeta i olika
organisationer med olika uppdrag och olika kulturer som måste respekteras.
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Leif Björklund
Jur kand, 65 år, Haninge, född
och uppvuxen i Stockholm.
Efter tingsnotarietjänst arbetade jag som polischef och
åklagare för att 1988 börja
inom försäkringsbranschen där
jag sedan arbetat fram till pensionen. Arbetat som utredningsansvarig
i Länsförsäkringar, skadechef i Trafikförsäkringsföreningen, utredningschef och VD för Larmtjänst
AB. Skadechef och chefsjurist för Dina Försäkring
AB. Europapresident för International Association
of Auto Theft Investigators (IAATI) samt ordförande i arbetsgrupp mot försäkringsbedrägerier
inom det internationella försäkringsförbundet.
Billy Bergåker
Född 1954. Västeråsare sedan
mitten av 80-talet, uppväxt
i Västergötland (Tidaholm)
Yrkesmässigt har jag halva
min karriär i bank och lämnade Götabanken, då som
kontorchef i Västerås. Därefter
VD koncernchef i bolag som underleverantör till bilbranschen och enbart export
med produktion i Västerås och monteringsfabrik
i Frankrike, byggde upp säljorganisation i USA
under 4–5 år. Därefter VD för Volvo återförsäljare
i Västmanland med ansvar för lastbilar, bussar och
transportbilar under 10 år. Sedan blev det personbilar som VD med ansvar att bygga upp en återförsäljarorganisation med uppköpta anläggningar
för BMW i Skövde, Växjö, Kristianstad samt ett
HK i Linköping. Nu VD för Almi Företagspartner
Mälardalen sedan drygt 7 år. Har arbetat i ett 15tal styrelser och är idag aktiv i 4, varav 2 som ordförande (samt ytterligare några kopplade till mitt
VD-skap i Almi).
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Sten-Olof Altin
Född 1953. Bor sedan
1984 i Härnösand,
uppväxt i Klockestrand, Kramfors
kommun. Studerat
vid Umeå Universitet,
förvaltningssocionom,
examen 1978.
Yrkeskarriären ligger inom offentlig sektor.
1978–1979: Umeå, handläggare vid Lokala skattemyndigheten.
1979–1981: Ludvika kommun, projektledare för
ett nordiskt trafikprojekt.
1981–1984: AB Dalatrafik, trafikplanerare.
1984–1985: Landstinget Västernorrland, organisationssekreterare.
1985–1988: Kommunförbundet Västernorrland,
handläggare.
1988–1990: Komrev (Kommunförbundets Revisionsavd,) organisationskons.
1990–2000: Timrå kommun, socialchef.
2000–2005: Sundsvalls kommun, socialdirektör.
2005–2016: Länsstyrelsen i Västernorrlands län,
länsråd.
2017–: Senior rådgivare, olika styrelseuppdrag,
bland annat Motormännens lokalklubb i Sundsvall
och projektledarskap.
Jag har stor erfarenhet av att arbeta i ledande
befattning inom politiskt styrd verksamhet och
har fortfarande många värdefulla kontakter. Enligt
min uppfattning har Motormännen en viktig roll
att spela i form av bland annat opinionsbildning
avseende hållbart och trafiksäkert resande, där
bilen inom överskådlig tid kommer att vara en
viktig del för att tillgodose framtida transportbehov där kollektiva transporter inte finns eller är
otillräckliga.

FÖRSLAG TILL STYRELSE MED MERA

Elin Hiller
39-årig civilingenjör inom
väg- och vattenbyggnad.
Arbetar som uppdragsledande konstruktör på
Skanska i Malmö och
ansvarar ofta för de mer
utmanande projekten, där
nytänkande, lyhördhet och
samarbete blir avgörande för resultatet. Kommer ursprungligen från Hässleholm. Har förutom civilingenjörsstudierna studerat ett år inom
arbetspsykologi. Under ungdomsåren varit aktiv
i föreningar och där haft olika styrelseuppdrag
samt personalansvar. Var styrelseledamot i Skånska
Tidningsföreningen i 16 år, varav de sista tio åren
som vice ordförande (Skånska Tidningsföreningen
representerar ägarna för koncernen Skånska Dagbladet som då hade ca 100 anställda och en upplaga på ca 60 000 ex.)

Birgitta Karstensson
59 år, informatör, född och uppvuxen i Värmland, boende i
Likenäs. Jag har lång erfarenhet
av samhällsfrågor, opinionsbildning och politik. Engagerad i
frågor om hållbar infrastruktur,
väg- och trafiksäkerhet. Viktiga frågor för mig och Motormännen är förnyelsebara drivmedel och hur ska vi uppnå ett fossiloberoende och att vår mobilitet inte blir lidande.
Det är en stor utmaning att göra bilen till en del
av lösningen på framtidens hållbarhet.
Ordförande i Motormännen klubb Karlstad sedan
2007 och kongressledamot. Jag sitter med i Polisens Insynsråd i Bergslagen, har erfarenhet av
styrelsearbete i såväl bolag som i andra organisationer, bl.a. konsumentorganisationer.

Arbetspolicyn att ”jobba säkert eller inte alls” har
blivit en självklarhet. Önskar samma självklarhet
i trafiken, dvs. att köra säkert eller inte alls. Det
ställer höga krav på riskmedvetenhet och att eliminera risker. Vistas dagligen i trafiken, ofta som
cyklist då det blir drygt en mil dagligen i Malmös
rusningstrafik, och ser följaktligen stora behov av
att trafikmedvetenheten behöver stärkas. Detta var
anledningen till medlemskapet och engagemanget
i Motormännen. Blev vald kongressledamot inför
kongressen 2016.
De årliga sommarsemestrarna spenderas i Alperna,
med man och två små pojkar. Bilen är det självklara färdmedlet som tar familjen överallt och
organisationen av de tyska vägarbetena imponerar
var gång.
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Arvoden / ersättningar Motormännens Riksförbund
Förbundsstyrelsen:
Arvoden:
Ordförande

8 000:-/månad

1:e vice ordförande

3 000:-/månad

Mötesersättning:
Sammanträdestid mer än 4 timmar

5 000:-

Sammanträdestid max. 4 timmar

2 500:-

Mötesersättning utgår vid styrelsemöten, AU-möten, kongress, rådslag, ordförandekonferens, lokalklubbars årsmöte, samt sammanträden och möten där man representerar Motormännens Riksförbund.
Sammanträdestiden räknas från den tidpunkt man lämnar bostaden till dess man är åter i bostaden.
Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst kan ersätta mötesersättning.
Icke auktoriserade revisorer, valberedningens ledamöter,
samt ledamöter i av kongressen eller styrelsen tillsatta arbetsgrupper:
Arvoden:
Valberedningens ordförande

1 200:- /månad

Arvodet är en ersättning för nedlagd tid utöver valberedningens sammanträden.
Mötesersättning:
Sammanträdestid mer än 4 timmar

3 500:-

Sammanträdestid max. 4 timmar

2 000:-

Sammanträdestiden räknas från den tidpunkt man lämnar bostaden till dess man är åter i bostaden.
Reseersättning:
Regelverket för resor betalda av förbundet finns i resepolicyn.
Ersättning för resor med egen bil utgår med gällande skattefria belopp för närvarande 18,50 kronor/mil.
Gäller alla förtroendevalda.
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Valberedningens förslag till presidium under kongressen 2016
Ordförande

Jan-Olof Bohlin

Vice ordförande

Ulla-Britt Hagström

Sekreterare

Petter Jonsson

Valberedningen under perioden 2016–2018 har bestått av
följande personer
Ordförande

Göran Erickson, Gotland

		 vald till 2018

Vice ordförande

Sten Bredberg, Östersund

		 vald till 2018

Ledamöter

Anita Holmberg, Löddeköpinge

vald till 2018

Birgitta Karstensson, Sysslebäck

vald till 2018

Tomas Koepke, Värmdö
Ersättare

		 vald till 2018

Ann-Charlotte Bålman, Gävle		

vald till 2018

Christer Nyberg, Tavelsjö

vald till 2018

Stig-Björn Sundell, Fåker

vald till 2018
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Instruktion för valberedningen
Valberedningen är förbundets organ för att säkerställa att kvalificerade medlemmar nomineras till de val
som skall förrättas vid Kongressen. De val som omfattas är:
• Val av förbundsstyrelse
• Val av revisorer
• Val av kongressfunktionärer
Valberedningen bereder också nominering av kongressledamöter. Därigenom säkerställs att tillräckligt
antal engagerade och kompetenta kandidater nomineras för val till Kongressen. I det sammanhanget är
det betydelsefullt att valberedningen får tillräckligt stöd av klubbar och avdelningar. Genomförandet av
valet administreras av förbundsledningen på kontoret i Stockholm under styrelsens tillsyn och ansvar.
Sammansättningen av valberedningen med kontaktuppgifter ska finnas tillgänglig på Motormännens
hemsida.
Val av förbundsstyrelse
Det är valberedningens ansvar att under dess ordförandes ledning metodiskt och under iakttagande av
god sed för styrelsearbete arbeta fram underlag och nomineringar för val till styrelsen (Svensk kod för
bolagsstyrning, Styrelsekollegiet o dylika organisationer).
• Analysera kompetensbehov. En systematisk utvärdering ska göras tillsammans med i första hand
förbundsordföranden och vid behov styrelsens AU. Genom förbundsordförandens försorg ska styrelseutvärdering göras vartannat år. En systematisk utvärdering av styrelsens arbetssätt ska företas genom
enkäter och intervjuer. Kontinuitet och förnyelse bör beaktas vid sammansättning av styrelsen. Avstämning bör göras med revisorerna.
• Ett kontinuerligt arbete ska bedrivas för att identifiera tänkbara styrelseledamöter mot bakgrund av
fastställda kompetensbehov. Samråd med förbundsordföranden, AU och revisorer enligt ovan. Kandidater inom Kongressen, bland klubbar och från externa källor ska kartläggas och hållas i beredskap för
eventuella nomineringar. I det sammanhanget ska kontroller göras så att eventuella intressekonflikter
upptäcks.
• På Kongressen ska lämnas en redogörelse för hur arbetet bedrivs och vilka riktlinjer som gäller i
samband med presentationen av valberedningens förslag.
• Valberedningsarbetet ska ske under sekretess så att kandidater kan tillförsäkras anonymitet och Motormännen bibehåller ett rykte som en seriös organisation.
Valberedningens förslag till förbundsstyrelse ska vara kontoret i Stockholm till handa senast den 1 mars
kongressåret.
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Val av revisorer
Valberedningens förslag till val av revisorer och ersättare ska vara kontoret i Stockholm till handa senast
den 1 mars kongressåret. Minst en av revisorerna bör ha erforderlig ekonomisk utbildning för att kunna
följa den auktoriserade revisorns arbete. Erfarenhet av styrelsearbete i någon form är en fördel vid val av
kandidater så att förvaltningsrevision kan ske på lämpligt sätt.
Val av kongressfunktionärer
Det är valberedningens ansvar att lämna förslag till de funktionärer som enligt stadgarna ska väljas för att
tjänstgöra under kongressen. Valberedningens förslag ska vara kontoret i Stockholm till handa före den 1
mars kongressåret.
Val av kongressledamöter
Enligt förbundets stadgar skall valberedningen bereda nominering av ledamöter till kongressen. Ansvar
för administration av valprocessen ligger på förbundsledningen under ansvar och tillsyn av förbundsstyrelsen. Förslag till nomineringar ska vara kontoret till handa senast den 1 september det år valet äger
rum.
Val äger rum genom att röstberättigad till organisationen inkommer med röstsedel, via internet eller i
pappersform, upptagande namn på valbara från valkretsen. Röstsedeln ska vara huvudkontoret tillhanda
före december månads utgång det år valet äger rum. De som erhållit högsta röstetal är i tur och ordning
valda ledamöter. De i röstetal därefter är i tur och ordning ersättare. Vid lika röstetal sker lottning. Valproceduren sker med iakttagande av valhemligheten. Mandattid räknas från och med den dag valresultatet fastställs av valberedningen till den dag resultatet av nästa val är fastställt.

Visby 2016-02-28
Göran Erickson
Valberedningens ordförande
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STADGAR

Stadgar för Motormännens Riksförbund
Antagna vid ordinarie kongress 2010
Gäller från den 1 juli 2011
Senast ändrad den 27 april 2014 enligt beslut vid
kongress 2012, fastställt vid kongress 2014
1 kap. Ändamål

Arbetsutskott
Arbetsutskottet har till uppgift att handlägga de
ärenden som förbundsstyrelsen delegerar dit.
Verkställande direktör
Verkställande direktör utses av förbundsstyrelsen
och leder den löpande verksamheten i enlighet
med direktiv från förbundsstyrelsen.

Motormännens Riksförbund är en obunden konsumentorganisation för landets bilister i frågor
som rör möjligheten att transportera sig ekonomiskt och trafiksäkert, med hög framkomlighet på
ett miljömässigt bra sätt.

Klubbar och lokalavdelningar
Klubbar och lokalavdelningar bedriver regional
och lokal verksamhet.

Motormännens Riksförbund för sina medlemmars
talan genom att påverka politiker, samhälle och
näringsliv i dessa frågor.

Kongressen är förbundets högsta beslutande
organ. Ordinarie kongress hålls vartannat år före
april månads utgång.

Motormännens Riksförbund erbjuder medlemmarna kunskap, tjänster, service och aktiviteter
som gör att medlemmarna upplever påtaglig nytta
och glädje med sitt medlemskap.

Kongressen består av 85 valda kongressledamöter
samt förbundsstyrelsens ledamöter.

2 kap. Medlemskap
Medlemmarna utgör basen för Motormännens
Riksförbund. Medlem är den fysiska eller juridiska
person som ställer sig bakom förbundets ändamål
och som har betalat fastställd medlemsavgift.

4 kap. Kongressen

Röstberättigad är vald ledamot av kongressen och
ledamot av förbundsstyrelsen. Varje röstberättigad
har en röst. Kongressens beslut fattas med enkel
majoritet om inte annat anges i stadgarna. Vid lika
röstetal har kongressens ordförande utslagsröst
utom vid val, då lotten avgör.

Hedersmedlem utses av kongressen på förslag av
förbundsstyrelsen.

Beslut vid kongressen fattas genom öppen omröstning. Vid val skall det vara sluten omröstning. Vid
sluten omröstning skall valsedeln uppta lika många
namn som valet avser.

3 kap. Organisation

Ledamot av förbundets styrelse äger ej delta i
beslut om ansvarsfrihet eller vid val.

Förbundet är organiserat enligt följande:

Alla medlemmar äger rätt att närvara som åhörare.

Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande
organ.

Tid och plats för kongressen bestäms av förbundsstyrelsen. Senast 10 veckor före ordinarie kongress
skall kongressens ledamöter erhålla skriftlig kallelse. Senast 20 dagar före ordinarie kongress skall
ledamöterna erhålla förslag till dagordning och
underlag för de ärenden som avses bli behandlade
enligt dagordningen.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och leder verksamheten.
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Extra kongress sammankallas av förbundsstyrelsen
på eget initiativ eller om förbundsstyrelsen mottagit skriftlig begäran från minst två av revisorerna
alternativt minst 20 % av valda ordinarie kongressledamöter. Extra kongress ska hållas så snart
som möjligt, dock senast två månader från det att
giltig begäran inkommit till förbundsstyrelsen.
Senast tre veckor före extra kongress ska kongressens ledamöter erhålla skriftlig kallelse. Senast sju
dagar före extra kongress skall ledamöterna erhålla
förslag till dagordning och underlag för de ärenden som avses bli behandlade enligt dagordningen.
Vid ordinarie kongress ska minst följande
ärenden behandlas:
1. Val av funktionärer.
a. Protokollförare
b. Ordförande och vice ordförande
c. Två ledamöter som tillsammans med ordförande och vice ordförande skall justera
protokollet samt tillika vara rösträknare.
2. Upprop.
3. Fråga om kongressen blivit behörigen kallad.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens redovisning av verksamheten under
kongressperioden.
6. Behandling av revisorernas berättelser.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Föredragning av verksamhetsplan och budget.
10. Frågor väckta av styrelsen.
11. Frågor väckta av medlemmar.
12. Fastställande av högsta medlemsavgiften.
13. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och andra funktionärer.
14. Val av förbundsstyrelse
a. Ordförande
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b. Förste och andre vice ordförande
c. Övriga ledamöter
15. Val av revisorer jämte ersättare.
16. Val av valberedning.
d. Ordförande och vice ordförande
e. Övriga ledamöter
f. Ersättare
Vid extra kongress behandlas – förutom punkterna
1–3 ovan – endast den eller de frågor som föranlett
att kongressen har sammankallats.
5 kap. Val till kongressen
För val av ledamöter till kongressen indelas landet
i valkretsar som motsvarar riksdagsvalkretsarna.
Fördelningen mellan valkretsarna av de 85 kongressledamöterna sker proportionellt enligt uddatalsmetoden. Dock erhåller alla valkretsar minst
ett mandat.
Fördelningen av mandaten baseras på medlemsantalet i valkretsarna den 31 juli det år när val skall
äga rum.
Medlem (fysisk person) kan nomineras som ledamot i den egna valkretsen. Valbar är den som
nominerats, förklarat sig beredd att deltaga i val
samt inkommit med en presentation vilken skall
finnas tillgänglig för de röstberättigade i samband
med att de avger sin röst.
Medlem har vid val av ledamot inom sin valkrets
en röst.
Ledamot till kongressen väljs för en tid av fyra år.
Ledamot som inte längre är medlem i förbundet,
avflyttar från valkretsen, väljs till styrelseledamot i
förbundet eller dess företag eller avsäger sig uppdraget är inte längre ledamot. Sak samma gäller
ledamot som anställs i, kommer i ett anställningsliknande förhållande till eller i större utsträckning
utför förvärvsarbete för förbundet eller dess företag.

STADGAR

6 kap. Val till övriga förtroendeuppdrag
Alla medlemmar har rätt att framföra skriftligt förslag till de val till förtroendeuppdrag som ska förrättas vid kongressen. Förslag ska ha inkommit till
förbundets huvudkontor senast den 31 januari det
år ordinarie kongress genomförs. Sker val vid extra
kongress äger medlem rätt att senast två veckor
dessförinnan inkomma med förslag enligt ovan.
Valbar är den medlem (fysisk person) som nominerats och därefter förklarat sig beredd att åta sig
uppdraget. Valbar är även den som skriftligen förklarat sig beredd att bli omvald.
Senast 20 dagar före ordinarie kongress ska ledamöterna erhålla valberedningens förslag, tillsammans med en likvärdig presentation av samtliga
valbara. Vid val vid extra kongress erhålls presentationerna senast sju dagar före densamma.
Om av valberedningen föreslagen kandidat avsäger
sig sin nominering innan val har skett ska valberedningen inkomma med nytt förslag.
Den som är vald till ett förtroendeuppdrag får inte
komma i ett anställningsliknande förhållande till
eller i större utsträckning utföra förvärvsarbete för
förbundet eller dess företag. Då upphör förtroendeuppdraget.
7 kap. Valberedning
Vid ordinarie kongress ska utses en valberedning
som ska bereda förslag till val av förtroendemän
som kongressen ska besluta om. Valberedningen
ska bestå av ordförande, vice ordförande och tre
ledamöter jämte ersättare för dessa. Valberedningen sammanträder på kallelse av sin ordförande.
Valberedningen ansvarar även för att valen av
kongressledamöter genomförs.
8 kap. Motioner
Alla medlemmar har rätt att före ordinarie kongress skicka in skriftligt förslag, s.k. motion, till
förbundsstyrelsen som ska yttra sig om förslaget.
Motionen ska ha inkommit till förbundets huvud-

kontor senast den 31 januari det år kongressen
äger rum.
Senast 20 dagar före ordinarie kongress skall ledamöterna erhålla förslagen och förbundsstyrelsens
yttranden.
Motionär har rätt att yttra sig med anledning av
att egen motion behandlas.
9 kap. Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen består av ordf, förste vice ordf,
andre vice ordf samt sju av kongressen valda ledamöter. Därutöver utser förbundets personal två
representanter som är ständigt adjungerade till
styrelsen.
Förbundsstyrelseledamot måste vara medlem i förbundet och boende i riket. Den som är anställd i,
står i anställningsliknande förhållande eller i större
utsträckning utför förvärvsarbete för förbundet
eller dess företag får dock inte vara förbundsstyrelseledamot.
Förbundsstyrelsen sammanträder minst två gånger
per halvår genom kallelse av förbundsordföranden
eller då minst fem styrelseledamöter så begär.
Förbundsstyrelsen är beslutsför då fler än hälften
av ledamöterna är närvarande. Som förbundsstyrelsens beslut gäller den mening som biträds av
minst hälften av det totala antalet förbundsstyrelseledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Förbundsstyrelsen anställer en verkställande
direktör som ska leda den löpande verksamheten i
enlighet med direktiv från förbundsstyrelsen fastställd i en arbetsordning. Verkställande direktören
är ständigt adjungerad till förbundsstyrelsen.
10 kap. Arbetsutskott
Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott
som består av ordförande, vice ordförandena och
ytterligare minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar dit enligt förbundsstyrelsens
arbetsordning.
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11 kap. Klubbar och lokalavdelningar
Klubbarna och lokalavdelningarna bedriver
verksamhet i överensstämmelse med förbundets
ändamål.
Förbundsstyrelsen fastställer normalstadgar för
klubbarna samt beslutar om ev. avsteg från normalstadgarna.

Medlem som uppenbart motarbetar förbundet
kan uteslutas och en person som agerar på samma
sätt kan vägras medlemskap. Beslut härom fattas av förbundsstyrelsen. För beslut krävs dels att
vederbörande först fått yttra sig, dels att minst två
tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna
biträder beslutet.
17 kap. Ändring av stadgar

12 kap. Protokoll
Beslutsprotokoll skall föras vid kongress samt vid
styrelse- och valberedningssammanträden.
13 kap. Räkenskapsår
Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Före mars månads utgång skall föregående
års räkenskapshandlingar och protokoll överlämnas till revisorerna.
Efter granskning skall revisorerna avge revisionsberättelse.
14 kap. Revisorer
Förbundets förvaltning och räkenskaper granskas
av tre revisorer. För envar av dessa skall finnas en
ersättare. En av revisorerna och dennas ersättare
skall vara auktoriserad.
Revisorerna och deras ersättare utses av kongressen. Revision skall ske enligt god svensk revisionssed.
15 kap. Medlemsavgifter
Kongressen fastställer den högsta medlemsavgiften. Förbundsstyrelsen äger rätt att inom ramen
för detta besluta om olika nivåer på avgiften samt
fördelningen till klubbarna.
Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
16 kap. Utträde och uteslutning
Medlem som inte betalat sin medlemsavgift anses
ha begärt och beviljats utträde ur förbundet.
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Beslut om ändring av dessa stadgar kan beslutas av
kongress med minst två tredjedelars majoritet.
Stadgeändring kan också beslutas med enkel röstmajoritet vid två på varandra följande kongresser
varav minst en är ordinarie.
18 kap. Upplösning
För beslut om upplösning krävs tre fjärdedelars
majoritet vid två på varandra följande kongresser,
med minst sex månaders mellanrum, varav minst
en är ordinarie.
I kallelsen till kongress som har att behandla fråga
om förbundets upplösning skall förslag lämnas
om hur styrelsen skall förfara med förbundets tillgångar.

STRATEGIPLAN 2017–2018

Strategiplan 2017–2018
för Motormännen-koncernen
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Strategiplan 2017-2018
för Motormännen-koncernen
Beslut styrelsen för Motormännens Riksförbund
2016-10-07

Vision 2022
150 000 nöjda och lönsamma
medlemmar/kunder
2022
2018

2016
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Mission

Hållbar, säker och tillgänglig
mobilitet

Vår omvärld - utgångspunkter
• Samsyn med styrelsen kring ledningens planeringsantagande att det blir ett
stabilt ekonomiskt läge de närmaste åren.
• Viktigt att bejaka rätten till mobilitet oavsett trafikslag och vara flexibla för att
hantera det politiska läget.
• Andra motorklubbars framgångsfaktor är tjänster och produkter.
• Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig framgångsfaktor.
• I digitala kanaler finns en tydlig trend mot medskapande och aktivt
deltagande. För att vara konkurrenskraftig och uppfattas som en modern
organisation krävs aktivt användande av relevanta digitala kanaler.
• Annonsmarknaden för papperstidningar är vikande och påverkar tidningen
Motors annonsintäkter.
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Vad vill våra medlemmar och
potentiella medlemmar?
Medlemmar

Potentiella medlemmar

•

Hållbar säker och tillgänglig
mobilitet

•

Miljövänlig mobilitet som länkar
ihop glappen i vardagen

•

Förmåner, rabatter och mervärden
kopplade till min vardag med bil

•

Hållbar, säker och tillgänglig
mobilitet

•

Skatter och avgifter

•

Förmåner, rabatter och mervärden
kopplade till min vardag med bil

” Vi har alla möjligheter att växa både som
organisation och i våra affärer. Detsamma
gäller vår opinionsbildande roll och
allmänhetens syn på oss som den självklara
företrädaren för Sveriges bilister och andra
trafikanter. ”
’
Fredrik Daveby
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Mål 2018

115 000 medlemmar/kunder
2022
2018

2016

Strategi 2017-2018
 Skapa värde som vida
överstiger avgiften
 Direktkontakt med individerna
 Växa med fler tjänster
 Skapa opinion för hållbar och
tillgänglig mobilitet
 Arbeta för säker mobilitet

Värden

Säkerhet

Opinion

Kontakt

Växa
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Skapa värden som vida överstiger
avgiften
 Vi ska uppfattas som trovärdiga i vår kommunikation och
erbjudanden genom vår kunskap om att våra medlemmar inte är
en homogen grupp utan individer med olika behov, ibland vid olika
tillfällen.
 Genom att utgå från vad våra medlemmar tycker är viktigt, ska vi
uppfattas som relevanta genom att vår kommunikation och
erbjudanden är personlig och användbara i vardagen.
För att långsiktigt skapa värden för våra medlemmar krävs en
ekonomi i balans och värdesäkring av förbundets kapital.

Skapa värden som vida överstiger
avgiften, forts

 Öka kunskapen hos vår medlemmar genom inriktning, kännedom
och attityd
 Öka engagemanget hos våra medlemmar genom aktivering,
frekvens och kontaktpunkter
 Räkna hem medlemskapet i kronor genom fritt innehåll, belöning
och återkoppling
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Direktkontakt med individerna
 Framstå som den självklara företrädaren för Sveriges
bilister och andra trafikanter oavsett kön, ålder eller
geografisk hemvist
 Kommunikation och erbjudanden ska vara
målgruppsanpassad
 Direktkontakt med fler individer för att öka antalet
medlemmar, öka försäljning och förbättra lojaliteten
Verka genom lokal eller regional närvaro i olika former

Att växa med fler lönsamma tjänster

1. Mät, utvärdera och pröva all kommersiell
verksamhet
2. Skapa en modell för affärsutveckling inom koncernen
3. Etablera nya kontaktytor som kan generera affär till
befintlig verksamhet
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Att växa med fler lönsamma tjänster,
forts
1. Mät, utvärdera och pröva all kommersiell verksamhet
– Värdera produkter utifrån lönsamhet och betalningsvilja
– Behåll endast produkter och tjänster som är värdeskapande
– Långsiktigt skall all kommersiell verksamhet vara lönsam

Att växa med fler lönsamma tjänster,
forts

2. Skapa en modell för affärsutveckling inom koncernen
– Identifiera medlemmarnas behov av varor och tjänster
– Sprida riskerna genom fler lönsamma verksamheter
– Skapa en kreativ miljö inom koncernen genom att vara
nytänkande, värdeskapande, innovativa och professionella, VIP.
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Att växa med fler lönsamma tjänster,
forts
3. Etablera nya kontaktytor som kan generera affärer till vår
befintliga verksamhet
– Se möjligheter i samarbeten inom branschen
– Hitta samarbeten med andra medlemsorganisationer utanför vår
bransch
– Skapa allianser med aktörerna i trafikmiljön

Skapa opinion för hållbar och
tillgänglig mobilitet

 Genom en offensiv opinionsbildning ska bilen uppfattas
som en del i lösningen för en hållbar och tillgänglig
mobilitet
 Motormännen ska genom opinionsbildningen stärka
bilden av oss som tydliga och trovärdiga.

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KONGRESS 2018

237

Skapa opinion för hållbar och
tillgänglig mobilitet, forts
 För att slå igenom i informationsbruset är det
nödvändigt att ha tydliga budskap och en skarp agenda,
och att konsekvent hålla sig till dem
 Opinionsbildningen ska förklara Motormännens
budskap, stärka organisationen och göra oss mer
attraktiva för nuvarande och potentiella medlemmarna

Arbeta för säker mobilitet
 Genom att påverka politik och myndighetsutövning
medverkar vi till en säkrare trafikmiljö.
 I nära samarbete med forskningen ökar vi kunskapen och
förbättrar säkerheten.
 I dialog med marknaden stimulerar vi till nya
säkerhetslösningar.
 Med information och utbildning blir våra medlemmar säkrare
trafikanter.
 Genom opinionsbildning ökar vi medvetenheten i
samhället om säkerhet och trafik.
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Principer för det operativa arbetet
Nöjda medlemmar är ett grundläggande mål som ska
uppnås på ett affärsmässigt och ansvarsfullt sätt.
 Verksamheten genomsyras av en process bestående
av delarna: Analys, beslut, genomförande och
uppföljning.
 Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs.
Det förutsätts att alla tar ansvar för att nå uppsatta mål.

Principer för det operativa arbetet, forts

För att uppnå ständiga förbättringar krävs flexibilitet
och förändringsbenägenhet.
 Alla medarbetarna har individuella mål och
utvecklings-planer som gemensamt följs upp och
utvärderas.
 Koncernens värden ska vårdas och utvecklas. Det
kräver en ekonomi i balans med god uppföljning.
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RESERÄKNING

Reseräkning kongressen 2018					
Resan påbörjad

datum .................................

kl .................................

Resan avslutad

datum .................................

kl .................................

Personnummer

.................................................................

Namn

.................................................................

Bank ................................................

Adress

.................................................................

Clearingnummer ............................

Postadress

.................................................................

Konto ..............................................

									
			
SUMMA
Resekostnader, enl kvitto

.............................................................................

...........................

Bilersättning, antal km

........................... X SEK ................................

...........................

Övriga kostnader, enl kvitto

.............................................................................

––––––––––––––

TOTALT

...........................

									
Färdbiljetter erhållna av Motormännens Riksförbund

JA

r

		

									
Utskriftsort och datum......................................................................

Vidimering (M) ........................

Underskrift

Attest (M)

......................................................................

........................

Skicka denna blankett SNARAST med kvitton och ev övriga bilagor till:
Reseräkning/Kongressen/Lena Wernersson							
Motormännens Riksförbund									
Box 49163
100 29 Stockholm
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HITTA TILL RADISSON BLU

Hitta till Radisson Blu Royal Viking Hotel
Som granne med Stockholms Centralstation,
Arlanda Express och Cityterminalen är Radisson
Blu Royal Viking Hotel det mest centrala hotellet i
Stockholm. Från hotellet har du korta gångavstånd
till Stockholms stora utbud av shopping, sightseeing, teatrar, museer, restauranger och andra nöjen.
Det centrala läget mitt i city gör mötesanläggningen till en av stadens mest populära och naturliga mötesplatser. Det moderna mötescentret, med
13 inspirerande mötesrum i olika storlekar för upp
till 150 personer, är utformat med fokus på ljus,
luft, bekvämlighet och teknologi.
Parkeringsmöjligheter
Hotellet har bara ett fåtal parkeringsplatser men
det finns gott om stora parkeringshus i närheten.
Du får betala detta själv och sedan ta upp det på
reseräkningen så får du ersättning i efterhand.
Att promenera från Centralstationen
En kort promenad som bara tar en minut. Gå ut
genom huvudentrén och ta till vänster så ser du
hotellet.
Att promenera från Cityterminalen
Gå ut genom stora entrén och ta till vänster. Ta
rulltrappan ner och du hittar hotellet direkt på
vänster sida.
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Handledning för kongressledamöter
Kongressen är förbundets högsta beslutande
organ. Detta innebär att kongressen kan fatta
vilka beslut den vill så länge det sker i enlighet
med och inte strider mot förbundets stadga, samt
att styrelse och anställda ska genomföra av kongressen fattade beslut.

Före kongressen
Beslut i kongressen grundas på antingen föreskrifter i stadgan såsom godkännande av verksamhetsberättelse eller beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen, eller genom ställningstagande till förslag
från styrelsen (proposition) eller från medlem
(motion). Alla medlemmar är välkomna att skriva
motioner till kongressen, inte bara de som är valda
kongressledamöter. Det kan vara lämpligt att på
klubbarnas årsmöten och vid träffar med valkretsens ledamotsgrupp diskutera om och i så fall vilka
frågor det är angeläget att motionera om. Senast
den 31 januari det år kongressen äger rum måste
motionen vara inlämnad för att den ska kunna
behandlas av kongressen.
En motion ska, för att kunna behandlas av kongressen, innehålla dels en bakgrund och dels en
eller flera att-satser. Det är innehållet i att-satserna
som blir kongressbeslut och det är därför viktigt att
formuleringen är korrekt.
Det är angeläget att motionerna avser övergripande frågor, en detaljstyrning av verksamheten
från kongressens sida försvårar för styrelse och
anställda att på ett effektivt sätt leda och genomföra förbundets arbete.
I stadgan anges sista dag för inlämnande av motion.
Motionerna diskuteras i styrelsen som tillstyrker,
avstyrker eller föreslår att motionen ska anses
besvarad. Att en motion ska anses besvarad innebär att styrelsen i och för sig delar motionärens
uppfattning men vill ha en viss frihet i den prak-

tiska hanteringen. Det kan också innebära att en
motions formulering inte möjliggör att den bifalls
men att styrelsen vill kunna agera i motionens
anda.
När förbundsstyrelsen har diskuterat alla motioner
skickas de ut till alla kongressledamöterna. Det är
viktigt att kongressledamöterna noga läser igenom
motionerna och styrelsens yttrande, diskuterar
med sina ledamotskollegor, gärna också med sin
klubb och med andra medlemmar för att kunna
bilda sig en uppfattning om vilket beslut kongressen bör fatta.
Motionsbehandlingen är en av kongressens viktigaste arbetsuppgifter och en kongressledamot
bör vara väl förberedd på att kunna tala för sin
uppfattning i kongressen. För att något begränsa
arbetsbelastningen kan en ledamotsgrupp dela upp
motionerna sinsemellan så att den enskilde ledamoten inte behöver behärska samtliga motioner.

Under kongressen
En kongress har tre sorters huvudfrågor. Först
tittar man bakåt och granskar styrelsens verksamhet och förvaltning under det gångna året. Har
allting skett i enlighet med förbundets stadga och
kongressens beslut? Om inga större anmärkningar
finns och om revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet
kan kongressen bifalla revisorernas förslag och
därmed den gångna perioden läggas till handlingarna.
Därefter tittar man framåt och tar upp propositioner, dvs förslag väckta av styrelsen, och motioner,
dvs förslag väckta av medlemmarna. Till slut är det
dags att besluta om avgifter, arvoden och övriga
ärenden enligt stadgarna.
Till varje inkommen motion ska förbundsstyrelsen
avge ett yttrande. Efter att styrelsen motiverat
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sitt ställningstagande kan tre olika yrkanden förekomma:
1. Styrelsen yrkar bifall till motionen.
2. Styrelsen yrkar att motionen ska anses
besvarad.
3. Styrelsen yrkar att motionen ska avslås.
Om en motion innehåller mer än en att-sats kan
varje att-sats få ett eget yrkande, t.ex. avslag på
första att-satsen, bifall till andra att-satsen, tredje
att-satsen ska anses besvarad etc.

Från förslag till beslut
Under den första kongressdagen kommer ledamöterna att under några timmar i mindre grupper
diskutera en del av motionerna mer ingående. Det
kallas för att arbeta i utskott. Utskottsarbetet äger
rum för att det är lättare att göra sin röst hörd
i en mindre grupp innan motionen ska upp och
diskuteras i plenum. Här kan man på ett mindre
formellt sätt ställa frågor och diskutera olika alternativ.
Styrelsens yrkande är alltid huvudförslag när
motionen behandlas i utskottet. När utskottet
har fattat beslut så är det deras förslag som är
huvudförslag när motionen sedan ska behandlas
i plenum. Det innebär att om en ledamot vill att
kongressen ska fatta ett annat beslut än det som
utskottet yrkat måste han begära detta. Ledamoten begär då ordet, motiverar sin ståndpunkt
och yrkar att kongressen fattar ett från utskottets
yttrande avvikande beslut, t.ex. förbundsstyrelsens
ursprungliga yttrande. Om inga andra yrkanden
framförs beslutar kongressen enligt utskottets
yttrande.
Behandlingen av styrelsens förslag (proposition)
skiljer sig inte från motionsbehandlingen.
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Val av styrelse m.m.
När kongressen beslutat vad som ska göras måste
kongressen också bestämma vem som ska göra det,
dvs. nu väljs styrelsen. Valet har förberetts av en
valberedning som utsetts vid föregående kongress
och som framlägger ett förslag. Som underlag har
valberedningen bl.a. de förslag som inom i stadgan
föreskriven tid lämnats av medlemmar. Förutom
styrelse väljs nu också bl.a. revisorer och valberedning.
Givetvis kan det förekomma punkter på dagordningen som inte direkt hör hemma i en av ovanstående tre avdelningar.
Den som vill yttra sig i kongressen måste först
begära ordet, detta sker t.ex. genom att räcka upp
handen eller på annat lämpligt sätt påkalla presidiets uppmärksamhet. Ibland kan särskilda ordningsregler förekomma, t.ex. begränsad talartid och
begränsat antal repliker.

Efter kongressen
Kongressledamotens uppdrag är inte slut i och
med att kongressen har avslutats. På hemmaplan
gäller det att för uppdragsgivarna – medlemmarna
– redogöra för det arbete som uträttats på kongressen, exempelvis på möten i lokalklubbarna.

Håll dig informerad om Motormännen!
Som aktiv i en av Motormännens klubbar är det viktigt att veta vad Motormännens
Riksförbund centralt står för och vilka frågor som är aktuella. Här nedan listar vi de
viktigaste kanalerna så att du kan hålla dig uppdaterad om Motormännen!
Motor
Vår tidning Motor är Sveriges största motortidning. Motor kommer ut med åtta
nummer per år. Här berättar vi om aktuella frågor för Motormännen, testar bilar,
skriver om resor, våra rådgivare svarar på frågor och vi lyfter fram saker som är intressanta för bilister och andra trafikanter.
motormannen.se
Vår hemsida rymmer mycket intressant information både för dig som klubbaktiv och
för våra medlemmar och andra som är intresserade av våra frågor. Här finns information från alla våra klubbar. Här hittar du också alla våra pressmeddelanden.
Facebook
Ett mycket bra komplement till vår hemsida är vår Facebook-sida. Här publicerar
vi mycket av det som har med vårt opinionsarbete att göra. Vi tipsar om saker
man ska tänka på som bilförare med koppling till årstiden, information om andra
frågor som vi tycker är intressanta och här delar vi inlägg från andra Facebooksidor. En del av klubbarna har egna Facebook-sidor. Om din klubb inte har en
Facebook-sida bör ni starta en sådan. Om ni tycker att det är krångligt kan vi
på förbundskontoret hjälpa till,
Tips: Följ Motormännen på Facebook så missar du inget viktigt! Det är också
bra om du delar eller gillar våra inlägg. Då får våra frågor ännu bättre spridning!
facebook.com/motormannenriks/
Filmer
På Facebook publicerar vi olika kortfilmer. Ofta har de en koppling
till innehållet ur Motor eller till vårt opinionsarbete. På Youtube hittar du våra andra filmer.
youtube.com – sök sedan efter motormannen riks
Twitter
På Twitter publicerar vi korta texter som oftast har med vårt opinionsarbete att göra.
Tips: Följ Motormännen på Twitter så missar du inget viktigt!
twitter.com/motormannenriks
Instagram
På Instagram kan du följa tidningen Motor: instagram.com/tidningenmotor
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Sveriges största intresseorganisation för bilister och andra trafikanter.
motormannen.se
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