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Kårchefen har ordet 
 
Hej på er FAK:are. 

 

Solen o våren gör sitt bästa just nu. 

Folkhälsomyndigheten har släppt  

pandemin, så långt kunde det vara väl. 

Dock så blev det ny oro i vår närhet med 

stor påverkan på oss – på nytt- 

Det har fört med sej att MSB har fått 

mycket sök-klickningar om krisen  

kommer. 

Frivilliga organisationer får många  

ansökningar om medlemskap – Positivt- 

Det är många nya medlemmar att fånga 

upp, svårt att hinna med alla, känner ni er 

avglömda så hör av er igen. 

30 Mars är det kårstämma i Skövde. 

På Garnisonens dag på P4 kommer vi  

finnas med ihop med övriga frivillig  

organisationer. 

Troligen blir det stor uppslutning då  

intresset för försvaret och frivilliga  

organisationer har ökat sista tiden. 

V39 så är det krisberedskaps veckan, temat 

i år är Mat. 

Kurser och utbildningar rullar på,  

vaccinations bevis behövs inte längre. 

Frisk pigg och glad räcker långt. 

Ni som inte gått några utbildningar, kolla 

under fliken utbildningar på hemsidan.  

Hör av er så får vi hjälpas åt med anmälan 

till utbildning. 

 

Njut av vårsolen och ta hand om er. 

 

Vänligen Michael Broo  

Kårchef Skaraborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstämma        
FAK Skaraborg bjuder in till kårstämma 

den 30/3 kl. 1830. 

Platsen är Billingehov, Skövde. 

Anmälan till skaraborg@fak.se senast 

15/3. 

Alternativt till 0708–107421 (Daniel) 

Ny Styrelse utnämns och presenteras i 

nästkommande nyhetsbrev. 

 
 

Garnisonens dag P4        
Garnisonens dag genomförs på P4 den 9/4. 

FAK Skaraborg kommer ställa upp och 

synas tillsammans med övriga frivillig 

organisationer. 

Läs mer på 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/

uppvisningar-och-evenemang/garnisonens-

dag-i-skovde/ 

 

 

Sweden Outdoor Festival  
Den 21–22/5 genomförs Sweden Outdoor 

Festival i Skövde på berget Billingen.  

Vi hoppas kunna vara på plats och visa upp 

vad vi i Skaraborgs FAK gör och kan bidra 

med. Här uppdateras löpande mer  

information om den här festivalen,  

https://www.vastsverige.com/skovde/swed

enoutdoorfestival/ 

 
 
Krisberedskapsveckan 
I år genomförs krisberedskapsveckan v.39 

med temat mat. Inom temat kan  

livsmedelsförsörjning, hoten mot den  

liksom möjligheterna att säkra den  

kommuniceras både ur ett samhälls- och 

individperspektiv. Läs mer på 

https://www.msb.se/krisberedskapsveckan 
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Påminnelse Medlemsavgift 
Påminnelse till er som ännu inte betalat 

årets medlemsavgift! 

200 kr på kontonummer 431531–3  

senast 31/4–22.  

Skriv ditt namn så vi vet att det är du har 

betalt.  

 

Självklart  
Hör du av dig till oss om du byter adress, 

mail eller telefonnummer. Denna ändring 

ska göras till skaraborg@fak.se 
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