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Kårchefen har ordet 
Hej alla FAK-vänner! Hoppas att ni kom-
mer få en fin sommar trots omständighet-
erna omkring oss. Vi i styrelsen ville sända 
en sommarhälsning till er alla med en för-
hoppning att ni kan göra saker hemom-
kring.  
 
Covi-19 ställer till mycket i samhället och 
FAK står i beredskap att hjälpa till detta 
görs i många distrikt i Sverige just nu. 
Västra Götalands regionen har hittills kla-
rat sig utan hjälp men det börjar bli mer, 
piken på Covi-19 beräknas bli veckan före 
och i omkring midsommar. Så tänk på det 
när ni nu får börja resa att det ej är över. 
Nog pratat om detta.  
 
Vi har tänkt att flytta runt i Skaraborg med 
våra medlemsträffar för att vi ska kunna nå 
ut till alla som bor utanför Skövde. Vi har 
fått några medlemmar från Norra Älvsborg 
så vi tänker lägga en träff i Lidkö-
ping/Grästorps trakten och samma i Gull-
spång/Töreboda/Hova tar gärna emot plat-
ser där man kan fika grilla och göra någon 
aktivitet. 
 
Vi hade också tänkt att någon ung och 
äldre medlem skulle få skriva några rader i 
bladet om man vill. Är det redan någon nu 
som är intresserad så hör av er till mig 
Mats. 0702-262370 eller 
mats.varsas@gmail.com  
 
Till sist önskar jag er en jättetrevlig som-
mar och semester håll gärna utsikt på våran 
hemsida så kommer vi att visa datum för 
de olika aktiviteterna. 
 
Ha det gött  
/ Mats  
 
 
 
 
 

Trivselkväll 
Trivsam välbesökt afton i Klagstorp, drop 
in/drop ut, med sol och värme. 
Ytan var stor, så det var lätt att hålla av-
stånd. Handsprit fanns att tillgå. 
Åldersspannet är stort mellan ung och 
gammal, fantastiskt. 
Jätteroligt att två nya medlemmar kom, 
och även någon i nuläget inte ännu med-
lem. Kanske lockas med framöver. Denna 
kväll var även en hund med. Självklart fick 
denna mycket uppmärksamhet. 
Grillning och kaffe sköttes mycket bra. 
Vår Rikskårchef kom på plats efter några 
felkörningar och guidningar. Han höll en 
kort genomgång av läget just då. Var im-
ponerad över vår trivsamma skara, att vi 
var så många. 
Vidare erbjöds det att få prov-flyga drö-
nare, en medlem som hade drönare med 
sej, vilket många gjorde. Kan intyga att det 
var gör sköj. 
Mången rövar historia o hjärtliga skratt 
hördes. Väl mött nästa gång om ni har 
möjlighet. Vart vi blir o vad som händer 
får vi se.  
Ett stort tack till alla! 
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Tips på dåliga vägar 
Motormännen har bett oss om hjälp.  
Då vi har många medlemmar som vistas 
ute i trafiken både på fritiden och i sitt ar-
bete, så har man sträckt ut en hand.  
De vill ha in tips på dåliga vägar som de 
kan besöka med sin vägombudsbil här i 
Skaraborg.  
Har ni tips så skickar ni ett mail 
till motormannen.skaraborg@gmail.com 
Ange vägsträcka och vägnummer.  
 

 
 
 
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 
 
 
 
 
 



       

 

 

  Välkommen på seminarium  

  30 juni 2020 

 

Som medlem inbjudes Du till en kväll med information och bildspel 

från olika personer som har med vår verksamhet att göra, på ett eller 

annat sätt. Det är FAK Gotland som arrangerar, så fokus kommer ske 

på Gotland, men även FAK Riks. Diskussion kommer ske kring FAKs 

roll i kommuner- och regioner gällande Covid-19. Hur 

totalförsvarssatsningen ser ut, och hur den fortlöper. Det kommer 

även redogöras från FAK Gotland och FAK Blekinges föreningar. Vår 

tanke är att alla FAK-medlemmar i Sverige ska få möjlighet att deltaga 

på detta seminarium. MÖTET SKER ON-LINE 

Mötet avslutas med kortare frågestund  

 

Talare under kvällen är följande: 

 

 

 

 

 Rikskårchef Curt –Ove Jakobsson 



Curt-Ove kommer prata om FAK, men även det arbete som sker just nu för många inom vår 

verksamhet under covid-19. Vad förväntas av oss? Hur arbetar vi över gränserna av olika 

myndigheter och frivilligorganisationer (ca 20 min) 

 

 Gotlands Landshövding Anders Flanking 

Anders kommer berätta om de förberedelser länsstyrelsen gör för ett eventuellt större 

covid-19 utbrott på ön, och hur samverkan mellan olika myndigheter och organisationer 

fungerar idag, och hur han ser på vår utsatthet som ö och dess utmaningar. Han berättar om 

arbetet av totalförsvaret i Sverige.  

-Hur rustar vi Sverige? Hur ser beredskapslagren ut? Hur planeras det framåt? (ca 20 min) 

 

 Kårchef – Blekinge Jonas Bärnheim 

Jonas har varit kårchef i flera år, och är verksam i en väldigt kreativ och stor förening. Han 

kommer dela med sig av tips, idéer, tankar och funderingar kring hur vi kan växa, hur vi ska 

få till bra utbildningar men också fallgropar att se upp för. Han kommer även visa oss 

bildspel. (ca 20 min) 

 

 Kårchef FAK – Gotland Åsa Wackelin 

Åsa kommer berätta lite om styrelsen och föreningen på Gotland. Lite visioner, tankar och 

funderingar på hur vi går vidare med vår relativt unga förening. Hur vi har fått agera utifrån 

covid-19. Vilka förväntningar finns på oss som frivilligorganisation? (ca 15 min) 

 

Utbildningsansvarig FAK – Gotland Göran Ekström 

Göran kommer berätta om de planer vi har inför 2021 gällande utbildningar och kurser. Här 

finns en stor möjlighet för deltagande medlemmar att ha synpunkter och önskemål på 

utbildningar för 2021. Har vi tur och covid-19 gör det möjligt så kanske vi även kan få till en 

utbildning under 2020. (ca 15 min) 

 

 

 



 

Frågestund: ca 30 min 

Vi avslutar kvällen med frågestund där samtliga talare finns med för att svara på frågor 

Länk för deltagande kommer skickas ut till de som anmält sig till: 

 

Anmälan skickas till:  gotland@fak.se 

Skriv: 

Deltagare vid den 30 juni. 

Det kommer att  skickas en zoom-länk några dagar före mötet. 

 

Har du ej använt zoom tidigare så var vänlig och ladda ned det programmet. Önskas 

instruktioner så maila gotland@fak.se så skickar jag en manual. Detta är en enkel 

installation. 

Datum: 30 juni 

Tid: 18:00 – 20:00 

 

Välkomna! 

FAK Gotlands styrelse 
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