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Kårchefen har ordet 
 
Hej på er allesammans!  
 
Så här efter kårstämman får man alltid en 
nytändning. 2018 kommer bli ett starkt år 
för FAK Skaraborg. Vi har mycket saker 
på gång, både lokalt och centralt. 
  
På det centrala hållet vill jag slå ett extra 
slag för de nya utbildningarna vi har fått i 
och med att Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län har tecknat ett MTE avtal. Vi sö-
ker nu folk som vill utbilda sig till logisti-
ker och minibussförare, kravet är B körkort 
samt genomförd MTE introduktion. Tyck-
er du det låter intressant? Kontakta oss då 
genast. Alla tre utbildningarna startar näm-
ligen under början på året.  
Det finns även möjlighet att gå utbildning-
ar och kurser som arrangeras av andra fri-
villigorganisationer, Du kan bland annat 
lära dig mer om krishantering eller ut-
veckla ditt ledarskap. Vill du veta mer, så 
kontakta oss direkt.  
På det lokala planet så ökar vårt samarbete 
med de övriga frivilligorganisationerna, vi 
kommer att hjälpas åt att rekrytera vid 
olika event i Skaraborg, dessutom kommer 
vi att ha ett stort samarbete kring krisbe-
redskapsveckan. 
 
Ett annat samarbete som förhoppningsvis 
kommer er medlemmar till gagn är att vi 
numera är välkomna att deltaga vid luft-
ningarna hos MTE i Jönköping.  
Enda kravet är att vi föranmäler er närvaro.  
De kommer att träffas 1 gång varje månad, 
träffarna kommer att ha olika teman varje 
gång.  
 
Som ni märker så händer det mycket, och 
vi i styrelsen jobbar hårt för att du ska 
känna att du får ut något av ditt medlem-
skap i FAK.  
 
Välkommen in i en fartfylld vår. 
 

Krisberedskapsveckan 
 
Krisberedskapsveckan pågår mellan 28 
maj till och med den 3 juni.  
 
FAK Skaraborg kommer tillsammans med 
ett gäng andra frivilligorganisationer ge 
oss ut till köpcentrum, där kommer vi att 
visa upp en "krislåda" full med saker som 
man bör ha hemma om krisen skulle 
komma.  
 
Förhoppningsvis kommer vi möta nyfikna 
människor och få en pratstund om vad de 
kan hjälpa till med vid en samhällsstör-
ning.  
 
Kårstämma 2018  
Så har FAK-Skaraborg haft sin kårstämma 
på samma plats som vi brukar alltså på 
KGB i Öm. 
 
Det var 24 stycken medlemmar som tog 
del av stämman och det som bjöds både till 
bords o det som avhandlades. Inga drama-
tiska händelser förutom att 1 ledamot läm-
nade styrelsen efter många år, Tack 
Öivind! Dessutom våra 2 revisorer som 
valt o lämna. Tack till er båda! Allt rullade 
på i vanlig ordning förutom lite strul med 
åren vissa var valda på, men det löste sig 
fint.  
Vi uppvaktade de som slutat med lite gott 
o blandat och sen tog vi oss an maten med 
god aptit. Samtidigt så började vår emi-
nente gäst Masse Wärnklint att hålla låda 
på ett roligt o givande sätt.  
 
Styrelsen ska nu börja jobba och vi presen-
terar styrelsen i helhet i nästa blad. 
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Trivsel dag  

Den 19/5 kl 10.00 samlas vi i Klagstorp för 
lite bilorientering och efter det fiske anmä-
lan till Johan W på tel. 0730-58 68 85 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökbara kurser 
Nu finns det en mängd olika kurser att 
söka och bredden har blivit bredare.  
 
Allt mellan olika fordonsorienterade kurser 
inom MTE-konceptet till allmänna kurser 
inom krisberedskap och frivilligverksam-
het. För närvarande söker MTE-Västra Gö-
taland personer som vill utbilda sig inom 
logistik och ledning  
 
https://www.fak.se/vara-kurser 
http://www.frivilligutbildning.se/ 
https://www.msb.se/sv/Utbildning--
ovning/Utbildning/Aktuella-kurser/ 
 
Kontakta utbildningsansvarig i kåren så vi 
kan hjälpa till och vägleda dig rätt. Mats 
kommer ni i kontakt med på telefon 0706-
26 23 70 eller via mail utbildningsle-
dare@fakr.se  
 
 

Aktiviteter under våren 
Under våren kommer det vara en rad akti-
viteter. Bland annat kommer vi satsa på att 
synas ute i samhället ihop med andra frivil-
ligorganisationer under krisberedskaps-
veckan som går av stapeln 26/5-3/6. Mer 
information ang. krisberedskapsveckan kan 
man hitta under Myndigheten För Sam-
hällsskydd och Beredskap hemsida 
www.msb.se 
 
Andra tillfällen vi kommer vara synliga är 
under Vårmarknaden i Mariestad 1/5 och 
Jordgubbens dag i Vara 29-30/6 
 
Kontakta gärna Kårchefen Johan 0703-33 
88 23 kc@fakr.se om du vill vara med och 
synas med oss under dessa tillfällen.  
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Efterlysning! 
Frivilligverksamheten står inför många 
utmaningar. 
 
Bland annat har efterfrågan ökat på fler 
personer som kan teckna både civila och 
på sikt även militära avtal. Vi behöver bli 
fler med andra ord. Vilket är riktigt roligt 
efter att antal år med minskad efterfrågan 
ser vi efterfrågan öka med stormsteg.  
 
Dels behöver vi fylla platser för MTE-
organisationen i Västra Götaland som 
skapades i vintras. Sen behöver vi stöttning 
i vårt rekryteringsarbete. Vi behöver bli 
fler personer som är ute och syns när vi 
rekryterar vid diverse arrangemang runt 
om i Skaraborg.  Tveka inte att höra av er 
till Johan 0703-33 88 23 kc@fakr.se om ni 
är intresserade av att göra skillnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTE- Västra Götaland 
Under hösten har ett avtal tecknats mellan 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och FAK 
och Bilkåren om MTE i regionen.  
Upplägget ser något annorlunda ut jämfört 
med ”standardkonceptet”, så förutom for-
donsförare ingår även bl.a. Logisti-
ker/Transportledare och GIS-presonal (kar-
tor). 
Det arbetas vidare med detta från Bilkårens 
kansli i Göteborg, så vi får säkert anled-
ning att återkomma med mer information 
längre fram. 
 
Efterlysning 2! 
Tack ni som skickat uppdaterad e-
postadress! Vi saknar fortfarande massor 
med adresser i registret! Var snälla att 
skicka namn och e-postadress till webmas-
ter@fakr.se så vi kan uppdatera det.  
 
Självklart  
Hör du av dig till oss om du byter adress, 
mail eller telefonnummer. Denna ändring 
ska göras till webmaster@fakr.se eller via 
telefon till 072-371 81 26.  
 
 


