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Kårchefen har ordet. 
  
Snart så har första halvan av året redan passerat, i rasande fart.  
För en del mycket bra, för en inte lika bra. Med tanke på vad som händer i vår nära omvärld. 
Man blir lite avtrubbad när nyhets flödet inte är lika intensivt. Och flyktingströmmen avtagit. 
Kriget och oron pågår fortfarande. Vi har varit redo, dock så har inget behov funnits  
för oss. 
  
Om vi kommer att få en torr sommar, så kanske vi får stå i beredskap för brandåtgärder. 
  
Årsstämman genomfördes på Billingehov med en mycket intressant gäst, Torbjörn Forsell 
som berättade om sitt yrkesliv i fordonsbranschen. 
Efteråt så blev hamburgare på Brödernas restaurang, en trevlig kväll. 
  
Kåren har varit med och representerat på några olika evenemang, såsom; 
Garnisonens dag på P4 Skövde, 
Sweden Outdoor festival på  
Billingehus under nya taket,  
där hade vi med lastbil och 
bandvagn.   
6 Juni firandet i Skövde. 
  
Stort tack till er som hade  
möjlighet att hjälpa till. 
  
Det har inkommit nya intresse 
anmälningar till Kåren, vilket har  
givit några nya medlemmar, 
Positivt. 
  
Framåt så har vi på gång med Grillkväll i Klagstorp, Tibro Bonnapulling, och resa till 
Jönköpings depån i samverkan med de övriga kårerna i väst. 
  
Det har genomförts en Regional samverkans övning med del-tagare från vår kår. Övningen 
var mycket uppskattad. 
  
Trafikverket håller på att uppdatera bandvagnar med ny färg o reflex stripning. Där är kåren 
också representerade.  
  
Försök att njuta av sol och ledighet, när tillfälle ges.  
Ha dä gött. 
  
Vänligen Michael Broo Kårchef. 
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Kårstämma 
Kårstämma hålls på Billingehov den 30 mars 2022 
Den inleddes med ett intressant föredrag av Torbjörn Forsell numera VD för Kinnekullering, 
som berättade om sitt yrkesliv i fordonsbranschen. 
Efter detta föredrag genomfördes de sedvanliga årmötes-förhandlingarna. 
Följande val genomfördes: 
Ordförande  Michael Broo 
Sekreterare  Martin Stålby 
Ledamot Web och kommunikation Hasse Bergstedt 
Ledamot Arne Nordh 
Ersättare  Jonas Löfgren 
Ersättare Caroline Karlquist 
Kvarstående i styrelsen 
Kassör Daniel Persson 
Ledamot Toyvo Lundgren 
Ersättare Niklas Ottosson 
Efter årsmötet avslutades med en hamburgare på Brödernas restaurang, en och en trevlig 
kväll 
 

Medlemsavgifter för 2023 
Kårstämma beslöt att årsavgiften för 2023 skall vara 
250 kronor per medlem, samt för övriga familjemedlemmar på 100 samma 
Adress 100 kronor. 
Rikskårstämman togs beslut att medlemsavgiften skall hanteras centralt från 
2023. 
Motivet är främst att det varit en administrativ börda att administrera  
nytillkomna medlemmar sår de kommer snabbt i organisationen och  
medlemsregistret. 
Nyordningen medger en enhetlig hantering av medlemsavgifter där olika  
Modena inbetalnings alternativ ska införas. Även uppdateringen av den enskildes  
mobilnummer, e-mailadresser mm blir enklare. 
Kårernas ansvar blir lika stor när det gäller att engagera den nya medlemmar  
Och ge uppdrag som kan inspirera till fortsatt medlemskap. 
 

Presentation av nya styrelse ledamöter 
Anders Karlsson 
Anders Karlsson arbetar inom kriminalvården i Mariestad och är också  
förtroendevald i Skövde kommun som ordförande i  
Barn och utbildningsnämnden.  
Med 10 års erfarenhet av arbete inom industrin och 10 år som  
verksamhetsutvecklare inom ideell sektor har Anders en bred erfarenhet  
av utvecklingsarbete med systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap.  
Anders är engagerad i frågor som rör civilt försvar sedan 2008 på lokal, 
regional och nationell nivå både som förtroendevald och som instruktör  
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i olika former. Anders brinner för samverkan mellan myndigheter, kommuner,  
frivilligorganisationer och andra aktörer.  
Anders bor tillsammans med sina två barn på landet utanför Skövde och när  
han får lite tid över spenderas den gärna med träning, friluftsliv eller i köket. 
 
Arne Nordh 
63 år ung. 
Jag ser att jag kan tillföra nyttig- 
heter till FAK såsom framtidstro  
och möjligheter i detta med upp-byggnad av föreningen. 
Har ett förflutet i detta med tunga fordon inom Slamsugar/Spolbils branschen. (19 år) 
Har jobbat inom kommun som Rörnätsansvarig (FKP. I 19 år) 
Idag är jag drifttekniker /Säkerhetssamordnare på Kommunalförbundet Skaraborgs-vatten, med 
focus säkerhet. 
Har varit på FN-Tjänst 89-90 UNIFIL 
Är HV-sold sedan -84 
Sitter med i Förbundsstyrelsen FRO Skaraborg, sitter även med i valberedning FRO Riks. 
 
Hasse Bergstedt 
67 år blivande pensionär 
En mångsysslande person, fotograf som egenföretagare, arbetat på Lear Corp i Trollhättan med 
sätestillverkning till SAAB, var ordförande i samband med SAAB konkursen, hållit utbildningar 
allmänfackliga arbetsrätt, arbetar som administratör på IF Metall Norra Älvsborg. 
Varit kassör för FAK Norra Älvsborg i 15 år. Bandvagnsinstruktör sedan 3 år tillbaka. 
Numera nybliven pensioner, med många stråkar på min lyra bara jag inte måste spela något 
instrument.  
 
Äntligen har våra utbildningar kommit gång under våren 
Med framför allt vinterutbildning på bandvagn som har varit uppskjuten på grund av pandemin. 
Under februari och mars 
genomfördes vinturbildning för 
bandvagnsförare för Trafikverket 
och Svenska Kraftnät uppe i 
Sollefteå 
Under dessa intensiva veckor kunde 
de förare fått se sina vinterövningar 
inställda få sin efterlängtade 
vinterövning. 
Under våren har även genomförts 
utbildningar för Trafikverkets, 
Svenska Kraftnäts och MTE förare. 
Så vi kan säga att vi åter är på 
banan, detta är viktigt då vi har 
inom organisation fått nya 
medlemmar, på grund av de yttre 
omständigheterna med kriget i 
Ukraina. 
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Genomförda aktiviteter 
 
Garnisonens dag 
Det något oförutsägbara aprilvädret visade sig från en hyfsad sida när Heden mitt i Skövde 
garnison fylldes av folk under lördagen. Glada tillrop hördes när föräldrar, syskon, pojk- och 
flickvänner mötte sina anhöriga för att få en bild av vad de gör på jobbet eller under 
värnplikten. Många andra besökare dök också upp för att se vad de anställda i garnisonen 
gör till vardags. 
Runt hemvärnets och frivillige organisationerna delar var det många besökare under dagen.  
Daniel Barsk, rekryteringskoordinator på Västra militärregionen, tror att det beror på 
Rysslands invasion av Ukraina.  
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Sweden Outdoor 2022 21 -22 maj 
Sweden Outdoor festival på  
Billingehus under nya taket,  
där hade vi med lastbil och bandvagn.   
Många var och besökte vår plats , det var också 
barnens plats, som var lyckliga att få sitta upp i vår 
bandvagn och lastbil. 
Vi träffade ett antal personer som skulle tänka att 
engageras inom frivillige organisation 
Ur FAK Skaraborg var detta en lyckat helg 
tillsammans de övriga inom frivilliga organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 juni Nationaldagen 

Vi har deltagit i Nationaldags firandet i Skövde 
Marschen startades från Kulturhuset via Hertig Johans gata till Hertig Johans torg, där 
scenprogrammet genomfördes under ca en timmes tid. Musikskolans orkester leder fanborgen.  
Ceremonin avslutas med återmarsch till Kulturhusplatsen.  
Efter genomfördes gemensam terminsavslutning med fika.  
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Grillkväll i Klagstorp 5 juli 
Ett antal medlemmar slöt upp vid vår grillkväll i Klagstorp 
Kvällen var lyckat med trevliga diskussioner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kommande händelser 
Vi genomför en medlemsrekrytering i samband med 
Tibro Traktorpulling  9 juli Tibro Motorstadium 
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Besök på Jönköping Depå 
 
Jönköpings depån i samverkan med de övriga kårerna i väst 
Vi kommer att besöka depå under hösten 
Återkommer med datum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utbildningar under hösten 
Du finner höstens utbildningar på 
fak.se/utbildning 
Där finner du utbildningar för 
Trafikverket 
Svenska Kraftnät 
MTE 
Instruktörsutbildning 
 
Viktigt att söka utbildningarna så vi inom 
kåren håller en hög kompetens 
 
 
 
Trafikverket RSU övning 
Vår medlem Toyvo Lundberg har deltagit tillsammans med 7 andra bandvagnförare med 
avtal med Trafikverket 
Övningen gick ut på att kunna samarbeta med Frivilliga Flygkåren. 
Övningen började med att bandvagnsförarna fick följa med upp i flygplanet för att uppleva 
vad flygarna ser och hur en bandvagn uppfattad från luften. 
Sedan fortsatte övningen med att flyget skulle leda bandvagnarna till ett speciellt mål, vid 
första försöket fungerade det ej så bra, men efter övning gick det bättre. 
Dag två skull genomföras i två bil där en var polis och en var bov, vilket leddes av flyget. 
Efter ett tag fick den så kallade polisbilen fatt på bovbilen 
Toyvo tyckte att övning gav mycket lärdom, bandvagnsföraren upplever på marken och vad 
flygaren upplever från sin position ovanför 
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Kontakter 
 
FAK Skaraborg 
skaraborg@fak.se 
 
Mikael Broo  Kårschef Varola Bronäs 541 93 Skövde 
Mobil:   0705-695059 
 
skaraborg@fak.se 
 
Martin Stålby Sekreterare 
Mobil:   073-741 45 04  
m.stalby@gmail.com 
 
Daniel Persson Kassör  
Mobil:   070-810 74 21 
dpersson7501@outlook.com 
 
Hasse Bergstedt  Webansvaring/medlemskommunikation 
Mobil:   0707-267030 
hasse.fotografen@gmail.com 
 
 
 
 


