
 
MC-vänner, ägna ett par minuter åt denna text! 
 
Det är omöjligt att kortfattat beskriva SMC:s totala verksamhet. Det SMC, som 
remissinstans, lobbyister och kunskapsorganisation gör för 
motorcykelkollektivet kan dock inte överskattas! 
 
Sweden Pan European Club är ansluten till Riksorganisationen Sveriges 
MotorCyklister, SMC, och stöder därmed SMC:s verksamhet. Som medlem i din 
klubb är du inte individuell medlem i SMC. Det krävs att du själv går med i SMC, men 
talar du om att du är medlem i Sweden Pan European Club får du 50 kr i rabatt på 
SMC-avgiften.  
 
SMC är en ideell organisation, som har 21 distriktsorganisationer, och ett kansli med 
14 heltidsanställda. Drygt 400 MC-klubbar är anslutna till SMC. Cirka 65000 svenska 
motorcyklister är medlemmar i SMC. Organisationen är demokratiskt styrd. Alla 
medlemmar har en röst. 
 
SMC har till uppgift att verka för motorcyklismens sunda utveckling i samhället och 
trafikmiljön. Kort sagt, verkar SMC för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett 
trafiksäkert samhälle.  
 
 
SMC är på plats där besluten tas.  
 
SMC:s jobbar idag mycket nära myndigheterna. T ex har SMC under senare tiden 
ingått i flera interna styr- och referensgrupper på Trafikverket. Den första svenska 
MC- och mopedstrategin var ett gemensamt initiativ som togs under OECD:s första 
globala MC konferens för några år sedan. 
 
Varje år ägnas mer än 100 arbetsdagar åt diverse möten angående förbättring av 
infrastruktur, lagstiftning, regler, politiska beslut om MC, försäkringsfrågor och mycket 
annat. Nästan 20 remissvar skickas årligen. SMC har haft ett flertal möten med 
Trafikverkets generaldirektör och ansvarig minister.  
 
SMC är även aktiva i EU. Bland annat är SMC största medlemmen av 22 i den 
europeiska organisationen FEMA som har sitt säte och fyra anställda i Bryssel. SMC 
har även representanter i FIM:s två kommissioner som jobbar med MC-frågor i 
globalt perspektiv.  
 
SMC jobbar för alla motorcyklisters bästa 
 
Viktiga frågor för närvarande är problematiken med brist på MC vänliga vägräcken. 
Mitträcken säkrar även motorcyklister från mötesolyckor, men utformningen kan 
förbättras. Med en ökad mängd motorcyklar i trafiken och allt fler sidoräcken, vore 
det klokt att förse räcken med underglidningsskydd, inte minst de räcken som sitter i 
ytterkurvor. Detta är något som SMC kämpar i uppförsbacke med. Det är dock 
glädjande att på det utpekade MC-vägnätet i Skåne ska inga nya sidoräcken 
monteras-  
 



SMC kan även ta i med hårdhandskarna. När en motorcyklist halkade omkull på E4, 
en sommardag, begärde SMC att få se en friktionsmätning. Den visade att friktionen 
på vägsträckan motsvarade halkbana. I detta fall har SMC polisanmält Trafikverket 
och saken ligger nu för utredning hos åklagarmyndigheten. 
 
En huvudfråga för SMC har varit att motorcyklar som fordonsslag ska ingå i alla 
styrande dokument för vägar och gators utformning samt drift och underhåll. Våren 
2012 är dessa dokument ute på en slutlig remissrunda och kommer därefter att 
omfatta även motorcyklar. 
 
Körkortsfrågan är en stor utmaning. SMC tror att det går att göra en mer 
kostnadseffektiv utbildningsstruktur som gör det möjligt för fler ungdomar att köra 
motorcykel. Just nu kämpar SMC för att körprovsavgiften ska halveras och motsvara 
avgiften för bil.  
 
Över 10 000 motorcyklister deltar årligen i några av de 200 förarkurser som 
arrangeras. Alla kan delta på kurserna och vi vet att de ökar både körglädje och 
trafiksäkerhet. SMC bedriver forskning i trafiksäkerhetshöjande effekter av kurserna, 
bland annat tillsammans med Karolinska Institutet. 
 
För medlemmar ordnar vi dessutom: 
 
Rabatter på exempelvis hotell, färjor, däck och försäkringar.  
Gratis juridisk rådgivning av någon av våra samarbetsjurister.  
Rätt att söka medel ur någon av våra fonder: Rättsfond, Skadefond och Ezzos 
minnesfond. 
Vårt resebolag SMC Travel arrangerar resor i när och fjärran.  
Vi arbetar med turistinformation, konsument- och försäkringsinformation. 
MC Folket som är SMC:s medlemstidning och upplagemässigt Nordens största MC-
tidning, utkommer åtta gånger årligen.  
Medlemmar får även SMC Boken, med nästan 300 sidor information som gör MC-
livet lättare, säkrare och roligare.  
 
Du kan läsa mycket mera om allt detta på www.svmc.se - Jag och 65.000 hojåkare 
hoppas att du väljer att stötta verksamheten genom att vara medlem. 
 
Med vänlig hälsning Tomas Bergström, Ordförande SMC 
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