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Inriktning för FAK 2022 samt projektanvisningar
FAK har för 2022 erhållit preliminärt besked om organisationsstöd vilket innebär
samma möjligheter till projekt och utveckling bland våra kårer som 2021. Projektens
fokus skall därför läggas på FAK:s strategiutveckling mot att bli en eftersträvad FFO i
det nya Totalförsvaret.
För att klara detta måste rekryteringen förstärkas till förmån för nya
medlemmar som är beredda att teckna avtal med någon av våra
uppdragsmyndigheter inklusive Försvarsmakten.
De projekt som i övrigt kan diskuteras är inom ramen för följande verksamhet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viktiga utbildningsuppdrag som ej kunnat tillgodoses i verksamhetsuppdragen
Totalförsvarsinformation och kommunikationsteknik
Kompetenshöjning instruktörer
Styrelsekompetensutbildning
Halkbana
HLR med hjärtstartare

Respektive inspiratör är alltid beredd att ställa upp med goda råd avseende
projektförslag mm. Dessutom bör denne inbjudas till kårernas årsmöten.
En del av ovanstående kan ingå i Krisberedskapsveckan (KBV).
Kårerna skall lämna förslag på verksamhet i prioritetsordning. Använd bifogad
blankett (Bilaga 2) till att redovisa kårens projektförslag som skall vara vice RKC
Anders Persson tillhanda på anders.persson@fak.se samt kopia till riks@fak.se
senast den 31 januari 2022. Ytterligare medel kan äskas om man intensifierar arbetet
med de prioriterade områdena rekrytering och marknadsföring.
För KBV skall förslag redovisas på särskild blankett (bilaga 3).

På kårchefsrådet i februari genomför vice RKC Anders Persson och RKC
enskilda dialoger rörande insända förslag med de kårer där frågor föreligger.
Ju mer utvecklade projekten beskrivs desto större möjlighet finns att erhålla
stödet.
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Den generella tilldelningen på 50 kronor/medlem kommer som tidigare att ges
till de kårer som fullgör minimikraven enligt nedan:
1. Genomföra den administration som FAK centralt är beroende av såsom i rätt
tid betala in medlemsavgifter, insända årsmötesprotokoll och hålla
medlemsregistret uppdaterat med bl a aktuella mobilnummer och emailadresser.
2. Återredovisning av centralt finansierade projekt.
3. Genomföra minst två kåraktiviteter av typen beviljade projekt.
Bidraget grundar sig på medlemsantalet som kåren innehade 2021-12-31.

Följande regler gäller fortfarande vid kursanmälan
1. Kårchef/MTE-chef (eller den han/hon utser) skall anmäla elev enligt
hemsidans instruktioner.
2. Kårchef/MTE-chef (eller den han/hon utser) skall kontrollera en till två veckor
innan kursstart att eleven avser delta.
3. Elev som får förhinder skall så snart som möjligt anmäla detta till kansliet.
4. Uteblir elev utan att meddela sig debiteras kåren 3000 kronor i straffavgift.
5. Efter genomförd utbildning skall FAK-kansli återrapportera till KårC.

