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God Jul på er Alla. 
 
Det har varit ett händelserikt år i år. Som har drabbat oss väldigt olika. Krig i vår närhet, 
cyberattacker, energikriser och materielbrister. Leder till oro och eftertanke. Motiverad och 
förbered kan vara livsavgörande. Kommuner och myndigheter har ett enormt arbete framför 
sig. Tyvärr jobbas det väldigt olika i vårat avlånga land. Väldigt spretigt, många jobbar  
på sin egna kant. 
 
Trafikverket och Svenska kraftnät inventerar 
kommande behov av personal i styrkorna. I år har 
många förnyat sina behörigheter. 
Ny klädkollektion har tagits fram hos Trafikverket 
och uppdateras efter hand. Bandvagnarna har även 
målats vita, ny belysning med ordentliga reflexer har 
monterats. En hel del ur Bandvagnsstyrkan har varit 
med på detta jobb i Borlänge.  
 
Det kommer att bli en utbildning/övning för A-
platser hos försvaret.   
Mottagning fordon i ofred. Mer information längre fram. 
 
I väst kommer det att ske en organisationsförändring, Norra Älvsborg och Södra Älvsborg 
kommer att läggas vilande. Medlemmar kommer att föras över till Skaraborg och Göteborg. 
Ingen dramatik i detta. I dom delarna kommer det att behövas sektorer/informatörer för att det 
ska fungera.  
 
Vidare så tar Riks över medlemsavgiften, betala gärna in i januari. Så det inte blir något 
strul med avtal och liknande. 
 
Med dom resurser och möjligheter vi har, så har det 
genomförts mycket verksamhet. Grillning, HLR, 
medlemsresa, medlemsrekrytering, varit 
representerade vid olika kommun och myndighets 
evenemang m.m. 
 
Ett stort tack till styrelsen för stor insats under året. 
Stort tack till er alla i kåren, som bidraget till våran verksamhet. Erat stöd och Engagemang är 
otroligt viktigt. 
Ta för vana att titta in på våran hemsida och kalender. 
 
Ha en riktigt God Jul o Gott nytt år. Ta hand om er efter bästa förmåga. Så ser vi framtiden 
an. 
 
Vänligen Michael Broo Kårchef. 
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FAK var med ”Krissamverkan” Västra Götaland 
 

Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson tillsammans med Hasse Bergstedt  FAK Skaraborg och 
Hans Östling FAK Göteborg var med och informerade om FAK:s verksamhet på 
”Krissamverkan Västra Götaland onsdagen den 23 november i Göteborg. 
 

Krissamverkan Västra Götaland är en konferens och mötesplats för nyckelpersoner inom 
länets beredskap. 

Övriga frivillige organisationer som var med och ställde ut var Bilkåren, Blå Stjärnan och 
Frivilliga Flygkåren, det gav oss organisationer att informera om våra verksamheter inom 
länets beredskap. 

Konferensens tema var ” Västra Götaland i en föränderlig värld” 
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Skaraborgs Kårens medlemmar fick HLR utbildning 
Ett antal FAK:are från Skaraborgs Kåren samlades på Ambulansstationen i  
Skövde och genomgick HLR  utbildning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sten-Åke Wästefors övar på HLR på övningsdocka 
 
En mindre skara förväntansfulla FAK:are samlades på Skövde Ambulansstation. 
Vi fick ta del av den mer humoristiska sidan av HLR av komikern mister Bean.  
https://youtu.be/P9ju80SMWZY 
 
Lite mer seriös del av våran kursledare Lars på ambulansen gjorde det förståeligt. 
Kaffe o fralla o rövarhistorier blandat med anekdoter förgyller otroligt mycket. 
Därefter praktisk övning på kompressioner och inläsningar.  
Vi fick även testa på hjärtstartare. 
 
Kvällen avslutades i vagnhallen med visning av dom olika ambulanserna,  
mycket uppskattat. 
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Information om 

Förändringar gällande medlemsavgifter för 2023! 
Från och med 2023 inför Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund och 
samtliga kårer central medlemsavgifthantering och nya enhetliga 
medlemsavgifter. 
 

Medlemsavgiften betalas enklast via Swish genom att skanna QR-koden eller till 
Swish-nr: 123 472 02 72 alternativ till Bankgiro-nr: 5895–8612 
Vid den senaste Riksstämma beslöts att införa central medlemsavgifthantering 
och enhetliga medlemsavgifter i hela organisationen från och med 2023.   
  

Medlemsavgifter som gäller ifrån 2023 är följande: 

• Ordinarie medlemsavgift: 250 kronor per år 
• Reducerad medlemsavgift: 100 kronor per år 

Reducerad medlemsavgift gäller för: 

• Ungdomar t.o.m. det år man fyller 18 år 
• Medlemmar fr.o.m. det år man fyller 70 år 
• Familjemedlemmar folkbordförda på samma adress 

som medlem som betalar ordinarie eller reducerad avgift. 
  

Hedersmedlemmar är fortsatt avgiftsbefriade. 
  

När du betalar din medlemsavgift är det 
viktigt att du anger ditt namn och 
personnummer så att rätt kår får din 
medlemsavgift. 
Medlemsavgiften betalas enklast via Swish 
genom att skanna QR-koden eller 
till Swish-nr: 123 472 02 72alternativ till 
Bankgiro-nr: 5895–8612 
  
Medlemsavgiften skall vara inbetalad till 
Rikskåren senast 1 mars för det år avgiften 
avser. 
  

Har du frågor eller funderingar gällande  SWISHA ENKELT DIN MEDLEMSAVGIFT 
medlemsavgiften så vänd dig till vår kår  Glöm inte att ange namn och 

personnummer!  
Mail adress: fak@skaraborg.se 
Kontakter till styrelsen finns I slutet av medlemsbladet 
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FOS 
Johan Lindberg har deltagit på återkommande möten med FOS. 
 
Utbildning 
En del av våra medlemmar har varit ute på utbildning eller är kallade till utbildning den 
närmaste tiden 
 
Fordon till Kåren 
 
Scania P93 som har tilldelats Skaraborgs Kåren, pågår 
just nu registrering och besiktning för civilt bruk. 
Arne har löst garage till Scania P93, inkl. 
verkstadsmöjlighet. Finns plats för lastbilar.  
Förhoppningsvis kommer vi få full tillgång till fordonet i 
början av nästa år 
Vi kommer att återkomma med mer information senare 
angående hur vi kommer att använda detta fordon 
 
 
Verksamhet under resten av året och in på 
nästa år 
Centrala utbildningar FAK 
Du finner nästa års utbildningar på fak.se/utbildning 
Det är bara bandvagnskurser, mestadels snöutbildning förlagda till Sollefteå som är tidsatta. 
Kurser för Trafikverket, Svenska Kraftnät och MTE finns med men är dagsläget inte tidsatta 
och var de kommer att placeras. 
Utbildningssida uppdateras fortlöpande. 
Det är viktigt om du vill gå en grundutbildning att du anmäler intresse till vår Kårchef. 
Viktigt att söka utbildningarna så vi inom kåren håller en hög kompetens 
 
Inventering av våra medlemmars utbildning och kunskap 
Vi försöker inventera våra medlemmars utbildningar och olika kunskaper i etapper för att 
förstå vad vi har i kåren och var vi behöver förstärka.  
  
.  
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Kontakter 
 

FAK Skaraborg 
skaraborg@fak.se 
 

Mikael Broo  Kårs chef 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 
 
 
 

Styrelsen för FAK Skaraborg tackar alla våra 
medlemmar och de som har deltagit i vår 

verksamhet och önskar er alla 
 

EN GOD JUL 
& 

GOTT NYTT ÅR 


