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Kårchefen har ordet 

 
God höst på er Fak’are. Nu har vi en höst 

som startat i ett rasande tempo. Så låt oss 

hoppas Corona är oss snäll.  

Helgen 18–19 september var vi några ur 

styrelsen som var Rikskårstämma i Söder-

tälje, mycket trevligt. Det var tyngd i talar-

listan. Bland annat ÖB Micael Byden, GD 

Msb Camilla Asp, ordförande i Försvarsut-

skottet Pål Jonson. Dom var imponerade 

av våra kårer, pratade väl för fortsatt och 

utökat samarbete. Känslan är positiv. Det 

är mycket glädjande att kursverksamheten 

kommit igång, ett flertal ur våran kår har 

varit på kurser och många är på gång. För 

våran del så är det mycket på gång, titta in 

på hemsidans kalender för Skaraborg. 

Krisberedskap på Billingen Skövde 2 ok-

tober. Halkkörning på Stora Holm, även 

Aeroseum Göteborg 16 oktober. 

Kårworkshop i Göteborg 23 oktober. Som 

innehåller; Introduktion för nya medlem-

mar. Vad det innebär att vara frivillig och 

vilka möjligheter det finns till engage-

mang. Värdegrunder, hur ser organisation-

en ut, vilka behov finns för insatser för 

våra medlemmar i Frivilliga försvarsorga-

nisationer.  

Från centralt håll kommer Curt- Ove, Per 

David o Kristian att medverka. Har ni möj-

lighet så medverka gärna, det kommer bli 

gemensam resa. Fika o lunch finns. Titta 

på hemsidans kalender för anmälningar. I 

november kommer det bli en översyn av 

medlemsregister, med utrensning av felak-

tigheter. Så vet ni om att det har blivit en 

miss medlemsavgift så är det läge att kolla 

över det. För medlemsregistret kommer att 

tas över av Riks -22/23.  

Då behöver vi ha ett väl fungerande  

register att lämna över.  

Så det inte blir besvärligheter.  

 

Nog för mej. Vänligen Michael. 

 

 
Krisberedskapsvecka - Skövde 
FAK Skaraborg visar upp sin verksamhet 

tillsammans med andra  

frivilligorganisationer under dagen. 

Vi står på plats vid skidstadion på  

Billingehus mellan 10:00-15:00, så ta med 

dina nära och kära och kom och besök oss! 

 

 

Heldagsaktivitet 16/10 
Halkkörning + Museum 

Ta chansen att öva halkkörning på Stora 

Holm och besök Aeroseum på samma dag! 

Vi delar in oss i 2 grupper. 

Grupp 1 är på Stora Holm 08:45 och 

Grupp 2 på Aeroseum 09:45. Aktivitet 

fram till 12:00 med lunch för alla på  

Aeroseum och sedan byter vi plats så 

grupp 2 är på Stora Holm med Aktivitet 

från 13:30 liksom grupp 1 fast på Aero-

seum.  

Vill du "flyga" så är det lämpligt att boka 

in och betala för det direkt när du kommer 

dit.  

Vänligen notera att det inte ingår, utan du 

står för det själv. 

FAK står för bränslet, du står för egen bil 

med sommardäck på. 

Anmälan görs till: skaraborg@fak.se 

Vid anmälan skrivs även med om du har 

någon allergi vi ska ta hänsyn till. 

Sista anmälan 1/10. 

 

 

Workshop 23/10 
Nu genomförs en workshop på Arken  

Hotell & Spa – liknande som i Borås 2020.  

FAK Älvsborg, FAK Göteborg & FAK 

Borås står som ansvariga arrangörer.  

Planen i nuläget är att åka tillsammans dit i 

minibuss.  

Begränsade antalet platser, så först till 

kvarn gäller. Sista anmälningsdag 10/10. 

Plats: Arken Hotell & Spa 

Oljevägen 100 
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418 34 Göteborg.  

Anmälan görs till: skaraborg@fak.se 
 

Utbildning  
Nu har utbildningar tagit fart och flera har 

kunnat erbjudas till våra medlemmar.  

Följande har genomförts, 

Rep. Barmark bandvagn - Trafikverket 

Grundutbildning Bandvagn - Trafikverket 

Avancerad Bandvagn – Svenska Kraftnät 

Brandskyddsutbildning – Trafikverket 

Mek kurs – Trafikverket 

 

Håll utkik och håll dig uppdaterad på 

kommande utbildningar på hemsidan! 

 
 

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

mail eller telefonnummer. Denna ändring 

ska göras till skaraborg@fak.se 

 
 


