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Blandad information 

 
Riksstämman 2013 
hölls den 21-22 september på 
Tylebäcks Hotell och Konferens i 
Halmstad med sedvanlig 
utbildningskonferens och 
stämmoförhandlingar.  
Vice kårchef och kassör deltog. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Under de två halvdagarna togs bland 
annat gemensamma utbildningsfrågor, 
ekonomifrågor, MTE med inriktning mot 
elverksutbildning och mek-utbildning 
upp. Vidare fick vi en presentation av 
översvämningsfonden, som förmodligen 
blir en framtida uppdragsgivare för FAK. 
Curt-Ove Jacobsson (blivande rikskårchef 
om två år) pratade om Försvarsmaktens 
internationella verksamhet. 
 
Innan stämmomiddagen blev det också 
utdelning av förtjänsttecken och 
medaljer till förtjänta medlemmar. 
 
Riksstämman godkände till största delen 
vår motion om att ändra i stadgarna för 
ekonomisk redovisning så att kårerna 
slipper bokföring  av statliga medel. 
 Motionen om att se över och förändra 
organisationen så att landets kårer följer 
regionerna avslogs däremot. 

 



 

  Instruktörskursen i  Skövde 
Den 2 september samlades 11 stycken medlemmar från hela landet till en 
instruktörskurs, med inriktning på att ta emot nya förare för tunga lastbilar till 
introduktionskurserna som FAK genomför centralt över landet, med mål att tillföra förare 
med rätt kvalité till Motor och Transportenheterna (MTE). Det framkom under kursen  
vikten av att finna förare som klarar av att köra under svåra vägförhållanden med 
standardlastbilar. Kursen genomfördes på motorskolan vid P4 regemente i Skövde 
 
På måndagen samlades vi i motorskolans ganska nybyggda lokaler och startade 
utbildningen efter lunch med genomgång av mål och inriktning för kursen.  
 
Kursen kom att bestå av mest teori  
i form av pedagogik att kunna  
instruera de förare som  
instruktörerna skall utbilda, samt  
mycket teknikpass om dieselmotorer,  
bränslesystem och bromssystem,  
samt att vårda fordonen.  
 
De praktiska momenten var att ta  
fram lämpliga moment i körgårds- 
körning, träna bedömning av förare  
i körgård och i normala trafikmoment i trafik på väg och samhälle. Samt det viktigaste att 
bedöma körning under svåra förhållanden. 
 
Kursdeltagarna under kursen fick god ledning av motorskolans utbildare och kunde lämna 
kursen med nya inhämtade kunskaper för att verka för bra utbildningar inom FAK.  
 
Trots en intensiv utbildning med kvällstjänst på tisdag och torsdag, gavs det även tid att 
på onsdag kväll ordna en grillkväll och god gemenskap i goda vänners lag. 
Hasse Bergstedt 

 
Temakväll med Data/IT -  Drop In, ingen anmälan behövs 
Tisdagen den 12 november kl 18.00 är det dags för ny temakväll i samband med 
styrelsemötet. Denna gång med inriktning mot GPS och ODB II.  Vi inleder med att visa 
hur användbar en smart telefon med inbyggd GPS t ex iPhone/iPad eller Android kan vara 
när det gäller att planera en resa eller hitta rätt plats. Hur enkelt är det inte att med 
Maps och Street View se hur det ser ut på destinationen innan man kommer fram. 
 
 
 



 
Därefter lite teori och praktiska övningar med OBD II  
( On Board Diagnostics) för att kolla eventuella fel  och  
motorvärden med hjälp av en felkodsläsare  eller en 
 SmartPhone med lämplig app ( många är gratis) och en  
trådlös OBD II-adapter.  
Vi avser även att köpa in en  
felkodsläsare som våra  
medlemmar kan låna  
vid behov.  
 
 
 
 
 

Trafiksäkerhet och rekrytering 
28-29 september arrangerade FMK och NTF trafiksäkerhets- och rekryteringsdagar på Torp 
utanför Uddevalla. Vi som var där fick bland annat uppleva älgbilen, voltbilen och släpp av 
personbil från kranbil. Av bilderna att döma ser förardelen ut att ha klarat sig bra vid 
kollisionen vid 50 km/tim även om fronten blev ordentligt hoptryckt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Före        Nissan Micra     Efter 

 

   
FAK Norra Älvsborg firar 40 år i höst 
Särskilt program med olika aktiviteter, 
bland annat en tvådagarsresa (9-10 nov) 
och jubileumsfest (6 dec) kommer att 
arrangeras i oktober och november. 
Särskild inbjudan/ anmälningsblankett 
kommer. 

 
 

FOS-huset i Vänersborg 
Huset är som tidigare nämnts sålt till 
grannen XL Bygg, som tills vidare gärna ser 
att vi blir kvar där



 
Rekryteringsinsatser 
MTE Motor & Tranportenheter inom 
vårt närområde behöver  
2013/2014 rekrytera 
 

 Elverksoperatörer 

 Lastbilschaufförer 

 Busschaufförer 

 
Speciellt viktigt är det att få fram 
deltagare till elverksutbildningarna, 
helst redan i höst, men även 2014. 
Man har tagit bort åldersgränsen 67 
år och kravet på god el-kunskap. 
Viktigast är att kunna sköta 
dieselmotorn. Anmäl dig redan nu! 
 

Läs mer på  http://fak.se/mte/. 

Anmälan till kurser via  
vice kårchef Christer Selvefors 
0520 754 81 eller 0767 86 00 64 

 
Aktiviteter på gång  
- Jubileumsaktiviteter mm 
    Tvådagars bussresa 9-10 nov 
    Jubileumsmiddag 6 dec 
- Studiebesök Volvo lastvagnar - 
     skjuts upp till våren 2014 
Temakväll 
- 12 nov: GPS, navigering, OBD2 
   FOS-huset Vänersborg kl 18.00. 
 

Medlemsregistret  
Skicka alla ändringar av tel, adress och 
körkortsbehörighet mm till 
hasse.fotografen@gmail.com 

eller vår nya postadress till höger.  

 

Ny postadress: 
FAK Norra Älvsborg 
c/o Hasse Bergstedt 
Box  4037 
461 04 Trollhättan 
 

Dit kan du skicka intresseanmälningar, 
motioner, förslag på aktiviteter mm.  
 

Den gamla adressen gäller fortfarande  
för betald svarspost: 
 
FAK Norra Älvsborg 
Skyttegatan 6 
462 32 Vänersborg 

 

Vår webbplats: 
www.fak.se/norra_alvsborg 
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V. kårchef / FOS /Redaktör 
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