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Kårchefen har ordet 

 
En sista hälsning för detta år. 

 

Verksamheter och utbildningar har kommit 

igång, fungerat bra. Tyvärr fick vi ge  

återbud på HLR, får bli ett senare tillfälle. 

Planering för nästa år pågår för fullt ihop 

med övriga Kårer i väst. 

Vi har fått en förfrågan från en större aktör 

om vi kan vara dom behjälpliga. Kanske 

kan bli något ihop med flera Kårer, många 

frågor kvar än att lösa. 

Arbetet mot mobiliseringsorganisationen 

hos försvaret pågår fortfarande, dock så 

går det inte så snabbt mobenheten hoppats 

på. Tidsplanen ligger kvar med personal 

anmälan våren -22, utbildning hösten-22 

och en skarp övning hösten -23. 

Förhoppningsvis har Corona gett med sej 

och är oss snäll, så vi kan bedriva en bra 

verksamhet, mot nya spännande höjder. 

Glädjande är att det blivit några nya  

medlemmar, mycket välkomna.  

Vi alla behövs oavsett insats, man bidrar 

alltid med något. 

Tyvärr har det minskat litet efter översyn 

av medlemsregister. Så det behövs värvas 

fler medlemmar för att öka vår bredd och 

kunskap. Ni medlemmar är goda  

ambassadörer i medlemsvärvningen. 

 

Ett stort TACK till ” min ” styrelse som 

gjort ett mycket gott arbete och stort  

engagemang. 

Trots att vi miste vår Kårchef  

Mats Lindberg i våras, mycket ledsamt. 

 

Låt oss hoppas vintern fortsätter, nu när det 

har börjat så bra. Ta hand om er, nära o 

kära. Var rädda om det ni har. 

Ha nu en riktigt God Jul o Gott nytt År, så 

välkomnar vi 2022 med nya möjligheter. 

 

Vänligen Michael Broo  

Kårchef Skaraborg. 

 

 

Ps. Välkomna på årsmöte i slutet av  

februari. Är det någon kåsör, någon med 

udda eller helt vanlig talang som vill prova 

sina vingar vid detta tillfälle. Kanske har 

tips på något roligt trevligt, så hör av er.  

 

Medlemsregister 
Vi uppdaterar medlemsregistret det här 

året, och därför är det viktigt att ni som 

fortfarande vill vara medlemmar i FAK 

betalar era avgifter för 2021. De som inte 

betalat tas automatiskt bort från registret, 

då det är viktigt att vi har ett uppdaterat 

medlemsregister inför kommande  

utbildningsinsatser. 

 

HLR 
Den planerade uppdateringen av HLR 

skjuts upp, mer information om ny dag och 

tid kommer i nästa nummer. 

 

Samverkan 
Krisberedskapsveckan som tidigare i år  

genomfördes innebar att FAK Skaraborg 

fick möjligheten att visa upp sin  

verksamhet under flera tillfällen och på 

flera platser runt om i Skövde, med gott 

resultat! 

 

Billingen Skövde 
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Soldathemmet P4 

 
 

FAK Skaraborg besökte skaraborgsvatten 

för att lära sig mer om produktion av 

dricksvatten. Vi bjöds på en intressant 

rundvandring som avslutades med ännu 

intressantare diskussioner om framtida 

samarbeten. 

 

 

 
 

FAK har deltagit i Krishanteringsrådet där 

man tagit upp vikten av samverkan med 

kommun och övriga frivilligorganisationer.  
Under december genomförs möte med de 

övriga kårerna i Västra Götaland.  

Samverkansmöte FAK Väst – där man ska 

diskutera hur vi kan arbeta tillsammans 
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och synas på flera engagemang i länet för 

att nå flera nya medlemmar. 

 

 

 

Utbildning  
Nu har utbildningar tagit fart och flera har 

kunnat erbjudas till våra medlemmar.  

Följande har genomförts, 

BV206 Avancerad – SVK, Horssjön. 

Brandskyddsutbildning – Trafikverket – 

för samtliga förare – Borlänge. 

Mekutbildning BV206– Trafikverket – 

Borlänge. 

 

Uppdragsgivare, Trafikverket, SvK, MTE 

Det finns kurser att söka – lediga platser! 

 

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 

 
 


