
 
 
 

MCHK Stockholmsavdelningen – Verksamhetsberättelse för 2020.  
 
 

Styrelsens sammansättning under 2020 har varit följande:  
 

Ordförande   Göran Hjertstedt 
Vice ordförande  Hans Eriksson 
Kassör   Lennart Lagervall  
Sekreterare   Torsten Wohlin 
Ledamot   Bo Skoglar 
Ledamot   Sören Sandelin     
Revisorer   Uno Jonsson, Leif Ohlsson  
Valberedning   Ian Lines, Irene Gunnarsson-Sjödahl 
(sammankallande)  
 
(Nedanstående sifferuppgifter inom parentes avser året 2019.)  

Avdelningen har under 2020 haft 337 (357) betalande medlemmar, vilket visar behovet av 
att vi gör allt för att försöka vända trenden med att värva nya medlemmar.  

Under 2020 har avdelningen haft 13 (10) protokollförda styrelsemöten.  

Ordinarie medlemsmöte/årsmöte avhölls den 5 februari 2020 på Restaurang Köksälvan i 
Älvsjö under ordförandeskap av Lennart West. 49 (35) medlemmar deltog.  

Under året har tre månadsmöten hållits på restaurang Köksälvan med 30–50 deltagare per 
gång beroende på bl.a. program och gästande föreläsare. Tre möten har vi varit tvungna att 
ställa in p.g.a. Coronapandemin.  

Medlemmar i MCHK Stockholm deltog i MCHK Riks´ årsmöte i Sjögestad den 22 augusti. 
Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar diskuterades olika framtidsfrågor. En enkät, 
”Vägen framåt för MCHK”, kommer att gå ut till avdelningarna under vintern.  

Årets vårutflykt samlade ett 10-tal åkare. Vi körde ca. 14 mil på krokiga vägar genom 
Sörmland bl.a. förbi Gnesta, genom Sjundasjö reservatet och färja vid Skanssundet och med 
avslutning på Västerby hembygdsgård. Vi hade mestadels uppehållsväder fram till 
hemfärden från Västerby, då himlen öppnade sig.  

Söndagen 5 juli ordnade vi en sommarutflykt till MC-Collection vid Tidö slott utanför 
Västerås, inalles 9 deltagare varav fem startade från Kungsängen och fyra från Botkyrka. På 
ditvägen körde vi i ihållande regn medans det var uppehåll på vägen hem.  



Under sommaren, maj t.o.m. september har avdelningen inbjudit till sammankomster varje 
vecka, tisdagar, på Brostugan vid Drottningholm och, torsdagar, på Västerby hembygdsgård i 
Sorunda. Få besökare vid Brostugan men däremot många vid Västerby. Till sommaren 
kommer vi att byta ut Brostugen och tisdagsträffar mot Café Spiltan i Upplands Väsby och 
onsdagsträffar. 

Söndagen 16 augusti ordnade vi en Augustiutflykt till Furusund och Wira bruk. 25 hojåkare 
mötte upp på Coops parkering i Arninge. Utflykten gick via Prinsens Café i Rimbo till 
Furusund och vidare till Wira bruk, där vi intog lunch. Från Wira var det fri åkning hem. 

Den 8 september arrangerades Stockholmsrallyt för 53:e gången med 50 (36) deltagare. 
Starten och mål var förlagda till Spiltans café i Upplands Väsby. Vi körde en 14 mil lång opilad 
bana men med en utförlig banbeskrivning. Många saknade pilningen så vid årets rally 
kommer vi att pila banan. Bansträckningen gick via Brollsta golfklubb, Riala, Rumsättra, 
Brollsta, Orkesta kyrka och tillbaks till Spiltan. Klubben bjöd på landgångar och förtäring vid 
målgången. Vädret var strålande som det ofta är på våra Stockholmsrallyn. Prisutdelningen 
skedde på vårt månadsmöte i oktober.  

Årets höstutflykt lockade 30 (34) deltagare och utgick från Flatenbadets parkering i 
Skarpnäck. Deltagarna delades upp i mindre grupper för att undvika kolonnkörning. Rutten 
gick via Velamsund, Björkö brygga till målet i Stavsnäs by där medhavd matsäck 
inmundigades. En trevlig dag i fint väder med uppskattade vägval. 

För att förbättra kommunikationen med våra medlemmar och samtidigt få ner kostnaderna i 
nuvarande system har styrelsen köpt in en ny hemsida. Hemsidan innehåller även 
medlemsregister, sms-funktion, e-post samt anmälan till våra arrangemang och automatisk 
registrering och betalning för nya medlemmar. I och med inköpet av detta system stänger vi 
den gamla hemsidan och säger upp det tidigare medlemsregistret i Mawik. Adressen till 
hemsidan blir densamma som tidigare ”mchkstockholm”.   

Vi kämpar fortsatt med en svag ekonomi och söker ett billigare alternativ till nuvarande 
möteslokal. Vi har fått in ett antal förslag som vi ska undersöka och utvärdera så snart 
pandemin har lättat sitt grepp! 

Vår hemsida och facebook har under året fortlöpande uppdaterats med text- och 
bildmaterial från avdelningens evenemang och möten.  
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