MCHK Stockholmsavdelningen – Verksamhetsberättelse för 2021.
Styrelsens sammansättning under 2020 har varit följande:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Revisorer
Valberedning
(sammankallande)

Göran Hjertstedt
Hans Eriksson
Lennart Lagervall
Torsten Wohlin
Bo Skoglar
Sören Sandelin
Uno Jonsson, Leif Ohlsson
Ian Lines, Irene Gunnarsson-Sjödahl

(Nedanstående sifferuppgifter inom parentes avser året 2019.)
Allmänt
Avdelningen har under 2021 haft 320 (337) betalande medlemmar, 16 nya samt 33
medlemmar som av en eller annan anledning avgått. Dessa siffror visar tydligt behovet av att
vi måste arbeta med att vända trenden. Med tanke på åldersfördelningen bland våra
medlemmar är vi nöjda om vi kan hålla medlemsantalet runt ca. 300 personer.
Under 2020 har avdelningen haft 13 (13) protokollförda styrelsemöten.
Ordinarie medlemsmöte/årsmöte avhölls virtuellt (per capsulam) den 24 mars.
Ordf. Göran Hjertstedt och vice ordförande Hans Eriksson från MCHK Stockholm deltog i
MCHK´s Rixdag i Sjögestad 12 till 13 november. Huvudbudskapet var att MCHK Riks kommer,
förutom att ha ett fortsatt fokus på tidningen, dessutom ge sina egna medlemmar ett mer
aktivt stöd. Detta innebär att lokalavdelningarna får klara sig utan ekonomiskt stöd från Riks!
Då 70 till 80% av våra lokala medlemmar, nationellt, också är medlemmar i Riks innebär det
att majoriteten av våra medlemmar kommer få del av stödet från Riks.
Under året har vi trimmat in vår nya hemsida som tillika innehåller vårt medlemsregister. Vi
har varit sena med att lägga in planerade aktiviteter men det skall bli bättre med det 2022.
Vi har en god ekonomi tack vare sänkta kostnader för kansli samt inställda månadsmöten.
Den lokal vi hyrde under hösten kostade endast 500 kr per kväll och Jakobsbergs Gård ligger
på ungefär samma nivå. Även med något färre medlemmar så förväntar vi oss att 2022
kommer att ge ett överskott.

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

Månadsmöten
Under våren vi varit tvungna att ställa in 4 månadsmöten p.g.a. Coronapandemin. Under
hösten hade vi som planerat tre månadsmöten i en samlingslokal tillhörande Brf. Stureby,
med 20 - 30 deltagare per gång, beroende på bl.a. program och gästande föreläsare.
Efter mycket sökande kommer vi framöver att ha våra månadsmöten på Jakobsbergs Gård i
Bredäng. Där finns en väl tilltagen möteslokal och tillgång till parkering.

Avrostning
Sommarsäsongen inleddes, söndagen 2:a maj, med Avrostning på Scanias parkering i
Södertälje. I år träffades 19 medlemmar vid Shell i Botkyrka för vidare körning till Södertälje
via den krokiga Vällingevägen. Vädret var fint även om det emellanåt var lite kyligt. När vi var
klara med Avrostningen delade vi upp oss i tre grupper och körde gamla Nyköpingsvägen till
Trosa där vi, på bryggan vid marinan, inmundigade medhavd matsäck.
Vårutflykt
Söndag 23 maj, var det dags för den planerade Vårutflykten. Väderutsikterna var inte de
bästa men vi var ca. 20 hojåkare som, från olika platser, styrde kosan mot Nyköping och
utställningen "Bensinen i blodet" på Sörmlands Museum. Vi utgick ifrån Shell Botkyrka och
körde gamla Södertäljevägen och vidare mot Järna. Efter ca. 25 mil var vi tillbaks i Botkyrka
och hade fint väder hela dagen utan en droppe regn.
Juliutflykt
Söndagen 11 juli var det Juliutflykt, 36 hojåkare och en hund, 26 medlemmar och 10
potentiellt nya medlemmar, dök upp vid Café Spiltan i Upplands Väsby på söndagmorron.
Som vanligt dominerade 80-talshojar men ett tiotal fina klassiker från 50-och 60-talet samt
två ”äldre” sidovagnsekipage kom också. Det blev ca. 14 mil från Spiltan via Lunda, Rånäs,
Gottröra, Roslagsstoppet och tillbaks till Spiltan. Slingriga fina vägar med förhållandevis lite
trafik.
Fikaträffar
Under sommaren, maj t.o.m. september har avdelningen inbjudit till sammankomster på
torsdagar varje vecka på Café Spiltan i Upplands Väsby och på Västerby Bygdegård i Sorunda.
Augustiutflykt - KickRundan
Upplägget var en kortare utflykt på Lovö och Färingsö med mycket tid för social samvaro.
Det kom 28 deltagare varav de flesta hojar hade kick samt några deltagare med kicken i
ryggsäcken!
54:de Stockholmsrallyt
5:e september arrangerades Stockholmsrallyt med 43 (50) deltagare. Starten och mål var

förlagda till Västerby Bygdegård. Vädret var fantastiskt med en kylig morgon och strålande
solsken under dagen. Vägarna var allmänt omtyckta och engagemanget vid kontrollerna var
högt. Vi körde en ca. 10 mil lång pilad bana med en utförlig banbeskrivning.
Höstutflykt
I år hade vi förlagt Höstutflykten till Södertörn. Uppslutningen var god med ca. 35 glada
knuttar/-or och två hundar. Från Shell i Botkyrka körde vi via Glömsta- och Huddingevägen
över Pålamalm in på Slingerbulten och ner till Västerby Bygdegård där vi inväntade alla
åkarna. Första etappen gick till Nynäshamn via slingriga vägar ner till Ösmo och vidare på
Gamla Nynäsvägen till hamnen i Nynäshamn. Där stannade vi en timme för fika och socialt
umgänge. Från hamnen krypkörde vi den vackra Strandvägen ner till Lövhagen. från
söndagsflanörerna som promenerade på Strandvägen.
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