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Kårchefen har ordet: 

 

Det har tyvärr fortsatt varit ett svårt läge på grund av covid-19. Vi trodde väl alla att 2021 skulle återgå 

till ett mer normalläge, vilket det tidvis gjorde. Vi kommer sannolikt att få lära oss att leva med denna 

nya situation. 

Det kommer att innebära att vi har vissa restriktioner vid våra träffar. 

Under året som har gått så har vi fått klart vår bandvagn. Mycket glädjande! Nu kan vi under egen regi 

ha mindre övningar och ´prova-på-dagar´  

Vi håller så sakta på att bygga upp en stabil verksamhet, men det innebär också att vi måste skynda 

långsamt så att vi får en stabil grund att stå på. Men alla Ni medlemmar är faktiskt en del av något 

stort – en uppbyggnad av en helt ny organisation här på Gotland. Spännande när vi kan säga till våra 

barn och barnbarn. Det här var jag en del av att starta upp. 

Vi har under vinterhalvåret kunnat ha några fysiska träffar. För medlemmar Den 4 december så var det 

en heldags-workshop i Riksstyrelsens regi. Mycket bra och givande! Vi alla som var där vill att detta ska 

bli ett återkommande evenemang – så bra var det. Det avslutades med en afterwork där samtliga 

medlemmar var inbjuda. Så trevlig att ses även under andra former. 

Vi hade även en orienteringsutbildning där samtliga medlemmar var inbjudna. Det är oerhört viktigt 

att kunna ta ut koordinater, läsa karta och kompass när man är ute på uppdrag. Detta kommer det att 

bli en uppföljning på så att alla får chansen igen, och de som deltog nu får fräscha upp sina kunskaper. 

Vi hade även en inplanerad hjärt- och lungräddningsutbildning inbokad i december. Den var vi tyvärr 

nödgade att flytta till januari. Men även det är ju en viktig utbildning för sin och andras säkerhet.  

Stort tack till Er som är en del av vår verksamhet!  

2022 så ska vi växla upp ytterligare då de flesta nu är vaccinerade och vi kan ha lite mer 

utbildningstillfällen fysiskt. 

Vi har mycket kul att se fram emot! 

Så med dessa ord så tackar jag för 2021 och hoppas att vi snart kan ses på en riktig kick-off! När det är 

möjligt så ska vi ha en trevlig kväll tillsammans, alla medlemmar. Men fram till dess, de tre H: 

Håll i – Håll ut - Håll avstånd. 

Tack för ordet! 

 

Åsa Wackelin Flanking 

Kårchef Gotland 

 

 

Stämmoprogram: 

17:30  Insläpp, avprickning mot medlemsregister 
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18:00 Insläpp stänger 

18:00 Inledning ”Vad är FAKs uppdrag?” 

18:20 Stämman öppnas 

 Kårchef Åsa Wackelin Flanking hälsa välkommen och öppnar stämman 

18:21-18:22 Parentation 

  

19:20 Stämmoförhandlingar 

20:00 Stämman avslutas 

 

 

Innehåll: 

Stämmoprogram 

Föredragningslista 

Arbetsordning 

Propositioner 

Motioner 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsplan 

 

 
 Föredragningslista kårstämma  
  
1 § Val av ordförande och sekreterare för stämman  
 
2 § Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
 
3 § Fastställande av röstlängd  
 
4 § Fråga om kårstämman blivit stadgeenligt utlyst  
 
5 § Fastställande av föredragningslista samt anmälan av och beslut om frågor, som enligt 23 § (enl 
stadgan) punkt 1 kan tas upp under punkt 19 
  
6 § Kårstyrelsens årsredovisning för föregående verksamhetsår  
 
7 § Revisorernas berättelse för samma tid  
 
8 § Fastställande av balansräkning  
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9 § Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen  
 
10 § Kårstyrelsens budgetförslag avseende egna medel för innevarande verksamhetsår 
  
11 § Bestämmande om den årsavgift som skall gälla nästkommande verksamhetsår  
 
12 § Frågor som av kårstyrelsen adresserats till kårstämman – propositioner  
 
13 § Förslag från medlemmar - motioner  
 
14 § Bestämmande av antalet ordinarie ledamöter och ersättare i kårstyrelsen  
 
15 § Val för två år t.o.m. ordinarie kårstämma två år senare vice kårchef, sekreterare, en ledamot och 
en ersättare  
 
16 § Val för ett år av revisor och revisorssuppleanter (FAK Riks)  
 
17 § Val för ett år av föreskrivet antal ombud jämte ersättare för dessa till rikskårens  
Eventuella extra rikskårstämma under 2022 
Förslag: En (1) ordinarie: kårordförande, vice kårordförande samt kårstyrelsens utbildningsansvarig. 
Vid extraval av ersättare väljes denne av styrelsen. Ersättare: utses av styrelsen 
 
18 § Val av valberedning  
  
19 § Överläggning i frågor, som anmälts under punkt 5 ovan och i vilka beslut ej får fattas  
 
20 § Avslutning 
 
 

 

 

Arbetsordning 

Yttranden 

1. Alla yttranden från talarstolen 

2. Begäran om ordet sker skriftligen 

3. Tidsbegränsning införes från överläggningens början 

4. Ledamöter och presidiet får gå in i debatten, då de finner så påkallat 

5. Debattinlägg i övrigt får omfatta högst fyra minuter. 

6. En replik om högst en minut kan beviljas av ordföranden 

7. Stämman äger besluta om ytterligare begränsningar om så erfordras 

8. Styrelsens förslag utgör huvudförslag i varje ärende 
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9. Närvaro- och yttranderätt, utöver av styrelsen speciellt inbjudna. Enskild medlem äger rätt att 

närvara vid stämman. 

Procedurregler  

• Vid kårstämman har varje medlem en röst.  

• Röstning med fullmakt är inte tillåten.  

• Röstning sker öppet. (vid personval sker röstningen med slutna röstsedlar).  

• Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid personval då lottning 

skall ske.  

• Ledamot i styrelsen eller som ersättare äger inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av 

revisorer och ersättare. 

• Vid ordinarie Kårstämma får beslut endast fattas i frågor som tagits upp i föredragningen. 

• I frågor som tidigare anmälts får diskussioner äga rum.  Dock får beslut i frågan inte fattas. 

 

 

 

 

 

§1. Val av ordförande samt vice ordförande att leda förhandlingarna 

Förslag till beslut:   att 

utse Åsa Wackelin Flanking till ordförande och Göran Ekström till sekreterare  

  

 

§2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Förslag till beslut: att utse Sara Wilhelmsson och xxx till justerare/rösträknare 
 

 

§3. Fastställande av röstlängd 

Förslag till beslut: att         

fastställa röstlängden enligt den avprickning som Åsa Wackelin Flanking redovisar. 
 

 

§4. Stämman stadgeenligt utlyst 

Förslag till beslut: att   
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 Godkänna stämman vara stadgeenligt utlyst. Kallelse skickad den 2021-12-16 
 

 

§5. Fastställande av föredragningslista samt anmälan av och beslut om frågor, som enligt 23 § (enl 

stadgan) punkt 1 kan tas upp under punkt 19 

Förslag till beslut: att 

godkänna föredragningslistan 
 

 

 
6 § Kårstyrelsens årsredovisning för föregående verksamhetsår  
 

Förslag till beslut: att 

Godkänna kårstyrelsens årsredovisning och lägga till handlingarna 
 

 
 
7 § Revisorernas berättelse för samma tid  
 

Förslag till beslut: att 

Godkänna revisorberättelsen och lägga till handlingarna 
 

 
 
8 § Fastställande av balansräkning  
 

Förslag till beslut: att 

Godkänna balansräkningen och lägga den till handlingarna 
 

 
 
9 § Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen  
 

Förslag till beslut: att 

Bevilja kårstyrelsen ansvarsfrihet 
________________________________________________________________________________
_ 

Revisionsberättelse 

Till kårstämma i FAK Gotland Organisationsnummer 8025267876   

Rapport om årsredovisningen 

Jag har granskat årsredovisningen för FAK Gotland Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
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nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig de beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 
per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför 
att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i kåren för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 



KÅRSTÄMMA FAK GOTLAND 2022 

 

8 
 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mitt uttalande. 

Uttalanden 

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens 
stadgar. 

jag tillstyrker 

att kårens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfri 

 

Andreas Unger 

 
 

 
 
10 § Kårstyrelsens budgetförslag avseende egna medel för innevarande verksamhetsår 
 

Förslag till beslut: att 

Godkänna kårstyrelsens budgetförslag 
Se Bilaga 
 

 
  
11 § Bestämmande om den årsavgift som skall gälla nästkommande verksamhetsår  
 

Förslag till beslut: att 

Godkänna förslag på årsavgift till 250 kronor för medlemmar 18-70 år. 
Ungdom under 18 år, senior 70+ samt mantalsskriven familjemedlem 100 kronor 
 

 
 
12 § Frågor som av kårstyrelsen adresserats till kårstämman – propositioner  

Förslag till beslut: att 

Godkänna proposition 1 i sin helhet 
 

1. MEDLEMSAVGIFT  

Ordinarie kårstämma beslutar varje år om den medlemsavgift som ska gälla för nästa år.  

Avgiften ska betalas före 1 mars det år avgiften ska gälla för. Medlem i kåren är den som betalat 

medlemsavgift eller är hedersmedlem. 

Rikskårstämman har fastställt avgiften till en enhetlig medlemsavgift om 250 kronor, där 225 kr 

tillfaller kåren. 
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De kårer som före 1 april betalar 25 kronor per medlem samt sänder in medlemsmatrikel och 

kårstämmoprotokoll till riksorganisationen kommer att erhålla en summa av 50 kronor per medlem 

som till faller kåren. 

Rikskårstämman 2021 tog beslut att medlemsavgiften till FAK från 2023 skall hanteras centralt.  

Förslaget innebär också att ungdomar och 70+ som normalt inte kan teckna avtal får en rabatt på 

avgiften. Dessutom kan man engagera hela sin familj då vi med detta system även inför en 

familjeavgift för de som är skrivna på samma adress. 

Rikskårstämman tog även beslut att det ska vara samma avgift i samtliga föreningar. 

Medlemsavgiftens storlek: 

 Normalavgift: 250:-/år  

Reducerad avgift 100:-/år (ungdomar under 18 år, 70+ och familjemedlemmar på samma 

mantaladress.   

Kårstämman beslutar 

- Att fastställa medlemsavgiften för år 2023-2025 till 250 kronor varav 25 kronor tillfaller rikskåren  

- Att reducerad avgift för ungdom under 18 år, senior 70+ samt familjemedlem med samma 

mantaladress till 100 kronor 

- Att Ordinarie Riksstämma fastställer den medlemsavgift som ska gälla för de två kommande 

verksamhetsåren samt hur stor del av medlemsavgiften som skall utgå till kår i 

medlemsersättning.   

-  Att medlem skall senast den 1 mars varje år till FAK inbetala den årsavgift som beslutats av 

Riksstämman.    

 
 
 

 
 
13 § Förslag från medlemmar - motioner  
 

 

Inga inkomna motioner 
 

 
 
14 § Bestämmande av antalet ordinarie ledamöter och ersättare i kårstyrelsen  

Förslag till beslut: att 

Utse sju (7) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter 
 

 
 
15 § Val för två år t.o.m. ordinarie kårstämma två år senare vice kårchef, sekreterare, en ledamot och 
en suppleant enligt valberedningens förslag 
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Förslag till beslut: att 

Utse  
Åsa Wackelin Flanking till kårchef – 2 år 
Göran Ekström till kassör – 2 år 
Markus Antonsson till ledamot – 2 år 
Johan Ljunggren ledamot – 2 år 
 
Tore Karlsson – vice kårchef – 1 år 
Göran Ekström sekreterare – 1 år 
Lars Fransson ledamot - 1 år 
Ingemar Gutenberg ledamot – 1 år 

 
16 § Val för ett år av revisor och revisorssuppleanter (FAK Riks)  
 

Förslag till beslut: att 

Utse Andreas Unger till internrevisor samt FAK Riks till revisorssuppleant 
 

 
 
17 § Val för ett år av föreskrivet antal ombud jämte ersättare för dessa till rikskårens  
Eventuella extra rikskårstämma under 2022 
 

Förslag till beslut: att 

Utse som ordinarie: kårordförande, vice kårordförande samt kårstyrelsens utbildningsansvarig 
Ersättare: utses av styrelsen 
 
 

 
 
18 § Val av valberedning  
 

Förslag till beslut: att 

Utse Patrik Höglund 
Jonas Bärnheim 
Patrik Höglund - sammankallande 
Jonas och Lars - senior advisor 
 

 
 
19 § Överläggning i frågor, som anmälts under punkt 5 ovan och i vilka beslut ej får fattas  
 
20 § Avslutning 
 
 
 

 

 

Valberedningens förslag 
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Förslag till styrelse 2022 till nästa kårstämma: 
 

Enligt § 18, punkt 15a, 15b   

Val för två år vid år med jämn årtalssiffra.   

a) Kårchef tillika ordförande.  

b) Kassaförvaltare. 

 c) Halva antalet övriga ledamöter.  

d) Halva antalet ersättare.   

 

15 b Val för två år vid år med udda årtalssiffra. 

 a) Vice kårchef tillika vice ordförande  

b) Sekreterare 

 c) Halva antalet övriga ledamöter.  

d) Halva antalet ersättare.   

 

Val med jämn årtalssiffra 2022 

Kårchef   Åsa Wackelin Flanking 

Kassör   Göran Ekström 

Ledamot   Markus Antonsson 

Ledamot   Johan Ljunggren 

Suppleant   Ulf Östman 

 

 

Val med ojämn årtalssiffra 2021 

Vice kårchef   Tore Karlsson 

Sekreterare   Göran Ekström 

Ledamot   Lars Fransson 

Ledamot   Ingemar Gutenberg 

Suppleant   Kurt Grönhagen 
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Revisorer:  Extern revisor Anderas Unger (nyval), extern granskning FAK Riks  

Valberedning 2021 

Christer Eskelin     (sammankallande) 

Markus Antonsson*1  

Jennifer Eriksson*2  

 

*1 Markus Antonsson valdes in som adjungerad under verksamhetsåret. Han har därefter ej deltagit i beslut gällande honom själv i styrelsens arbete 

*2 Jennifer Eriksson avliden 2022-01-07 

 

 

 

Valberedning 2022:   

Patrik Höglund sammankallande 

Jonas B Blekinge – senior advisor 

Lars Svensson Kalmar – senior advisor  

 
 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021    

 

 för tiden 2021-01-01 t o m 2022-12-31    

 

Styrelsen för Frivilliga Automobilkåren Gotland, får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2021. 

 

 

Organisation 

 

Föreningens styrelse har under året bestått av följande ledamöter: 

 

kårchef     Åsa Wackelin  Flanking    (omval) 

vice kårchef      Tore Karlsson    (omval)                

sekreterare    Göran Ekström     (omval) 

Kassör    Göran Ekström      (omval)                      
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Ledamot    Ingemar Gutenberg  (omval) 

Ledamot    Lars Fransson  (omval) 

kampanj- aktivitetsansvarig    Tore Karlsson    (omval)     

Webb- utbildningsansvarig   Göran Ekström                   (omval)      

Webb- utbildningsstöd   Åsa Wackelin Flanking       (omval) 

Lokal- förtäringsansvarig    Lars Fransson  (omval)   

Suppleant   Johan Ljunggren     (omval) 

Suppleant   Mattias Ringbom  t.o m 21-08-20 

Adjungerad   Markus Antonsson  fr. o. m 21-08-30, protokoll 

2021/8 §5 

 

 

  

Styrelsen har haft tio (12) stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 

12 januari 

20 januari (budget) 

8 februari 

9 mars 

13 april 

11 maj 

22 juni 

30 augusti 

21 september 

12 oktober 

22 november 

8 december 

 Utöver det sker en hel del telefon- och mailkontakt mellan sammanträden. På grund av covid-19 så 

har samtliga av styrelsemötena varit digitala med ljud och bild på samtliga närvarande. 

 

Representation 

Vi var representerade med tre (3) stycken ombud vid Rikskårstämman i Södertälje den 18-19 

september 2021. Det var Åsa Wackelin Flanking, Göran Ekström samt Markus Antonsson som 

närvarade.  

Vår kårchef, Åsa Wackelin Flanking valdes in under Rikskårstämman till ledamot i Riksstyrelsen. 

Åsa Wackelin Flanking är med i arbetsgruppen för totalförsvarets uppbyggnad (FFO-frivilliga 

försvarsorganisationer). 
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Efter att Markus Antonsson fått vår elverksutbildning inom FAK så har han nu blivit ansvarig för det 

stora elverket som används vid totalförsvarets utbyggnad av sin organisation(FFO). Det är glädjande 

att FAK tar plats. 

 

 

Yttre verksamhet: 

Vi har som alla andra fått tänka om när det gäller medlemsaktiviteter och medlemsvärvning. 

Vi ställde om helt enkelt. 

Men under krisberedskapsveckan så kampanjade vi tillsammans med andra i FOS (frivilliga 

försvarsorganisationernas samarbetskommitté) 

Våra representanter var Tore Karlsson och Markus Antonsson. 

Vi har även haft utbildning i krisberedskap för medlemmar via zoom som Åsa Wackelin Flanking höll i. 

Där var även andra kårer inbjudna att deltaga.  

Vi hade inbokad utbildning i hjärt- och lungräddning. Den är flyttad till våren 2022 på grund av 

pandemin. 

 

Medlemmar 

Den 31 december 2020 var det 34 medlemmar registrerade  

Vi har tappat lite medlemmar vilket sannolikt beror på att vi ej har haft någon yttre medlemsaktivitet i 

form av bandvagnskörning. Det ska vi ändra på till 2022. 

 

Avtal 

Vi har skrivit avtal med Röda Korset gällande ansvar och husering av det stora dieselaggregat som ska 

användas vid kris och krig. De som har först företräde till nyttjande är Röda Korset och Region Gotland. 

Vi har utbildad personal för detta inom vår verksamhet och huvudansvarig är Markus Antonsson. Det 

är ett stort förtroende vi har fått. 

 

Fordon 

Vi är idag ägare av en bandvagn samt har fått ett långtidslån av FAK Jönköping i form av ett släp till 

bandvagnen. 

Dieselaggregatet från Röda Korset står på en släpkärra där Röda korset tar samtliga kostnader. 

 

 

 Ekonomi 

 
KOMMENTARER TILL VÅR EKONOMI 2021 

Varje förening får betala 20 kr av medlemsavgiften till FAK Riks. 
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Om medlemsregister samt övrig dokumentation som FAK Riks önskar lämnas in i tid så får varje 

förening 50 kronor utbetalt per antal medlemmar, detta har vi fått utbetalt varje år sedan vi startade. 

Vi har gjort inköp under året. Men det mesta är kostnader som har reglerats av Riks då vi har äskat 

medel för att kunna bedriva verksamhet så som vår mek-grupp. 

Vi har införskaffat munskydd från FAK-webbshop. 

Vi har haft omkostnader för våra utbildningar. Men det mesta av dessa har vi äskat medel från Riks, 

vilket har gjort att vi ej har haft några större egna utgifter under året. 

Slutord 
Styrelsen är väldigt tacksam för allt det stöd vi fått och får från Riks så att vår förening har möjlighet till 

en bra och hållbar start. 

 

 

 

Gotland den 30 mars 2021 

 

 

Åsa Wackelin Flanking   Tore Karlsson   Göran Ekström 

 Lars Fransson  Ingemar Gutenberg 
 

 

 

 

 

 

 

Enkel Ekonomirapport för verksamhetsåret 2020 

 

Delas ut på plats 

 

 

 

Ekonomikommentar 2021 

Efter att ha granskat protokoll och den sammanställda bokföringen så anser jag att styrelsen för FAK 

Gotland ska beviljas ansvarsfrihet. 

Se övriga kommentarer på revisionsberättelsen. 

Andreas Unger 
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Internrevisor 

 

 

 

 

    

        VERKSAMHETSPLAN 

            FÖR FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN  

                        GOTLAND  

                  

 

                               2022 

 

 

            

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning 
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1. Inledning 
Kårstyrelsen på Gotlands mål är att få fler medlemmar, samt få fler medlemmar att vilja 

engagera sig i FAK Gotland, därför är det viktigt att vi fokuserar på att få en stabilitet i 

organisationen och att framföra vikten av ett långsiktigt engagemang i FAK.  

 

Att vara en resurs och del i det totalförsvar som byggs upp i Sverige, och känna engagemang 

för Gotland kommer vara en av de viktiga mål som totalförsvaret jobbar aktivt med. Där ska 

FAK vara en kugge i totalförsvarshjulet. Det har varit färre antal övningar inom 

Totalförsvarsarbetet nationellt på grund av de rådande omständigheterna med covid-19. Vårt 

mål är att under 2022 ta del av de olika möjligheter till utbildning som önskas för olika 

uppdrag inom totalförsvaret. Vi vill få in medlemmar från FAK överallt i denna uppbyggnad. Vi 

söker nu stabspersoner för utbildning inom MSB. Så den medlem som känner att den hittar 

utbildningar som verkar passa ska höra av sig till sin FAK-styrelse. Vi uppmanar våra 

medlemmar att aktivt söka kurser och utbildningstillfällen både via FAK.se hemsida samt på 

MSBs hemsida. 

 

2. Styrelsen arbetar med en strategisk planering för året och för mer långsiktigt förhållningssätt 
för att få en stabil och tydlig målriktning. Styrelsen arbetar med att planlägga och organisera 
lokalt, ansvara för rekrytering, fortutbildning samt att sköta samverkan med Riks och andra 
kårföreningar i Sverige. Styrelsen leds av kårchefen. Kårstyrelsen bör ha minst nio (9) möten 
under 2022 och har däremellan regelbunden kontakt. Styrelsen ska även samverka med andra 
FAK Sverige för ett eventuellt engagemang under Almedalsveckan 2022. 
 

Kårstyrelsens presidium består av kårchef samt vice kårchef. 

Presidiet kan fatta beslut om ärenden som ej kräver att styrelsen inkallas. 

Dessa beslut är av karaktär, inköp av material ej överstigande en kostnad på 2000kr, eller 

beslut om deltagande vid kurser alternativt utbildningar.  

 

 

 

 

3. Övergripande mål 
 

Mål 2022 

 

- Ha ett aktivt arbete med att värva medlemmar 
- Återvärvning av medlemmar 
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- Ha ett aktivt arbete med medlemsvård under hela verksamhetsåret  
- Ha 50 medlemmar innan årets slut 
- Anordna fyra (4) utbildningstillfällen under verksamhetsåret 
- Ha ett aktivt arbete med andra Kårföreningar i Sverige, samt Riks 
- Ha en aktiv hemsida 
- Ha minst sju (7) medlemsutskick till medlemmar per år 
- Ha minst en (1) motorsågsutbildning på Gotland 
- Ha en (1) prova-på-dag med fordon 
- Ha minst en orienteringsutbildning 
- Ha en hjärt- och lungräddningsutbildning 
- Ha en MTE-grund 
- Ungdomsverksamheten ska vara aktiv 
- Ha minst en ungdom adjungerad i styrelsen 
- Ha minst två (2) öppna mek-dagar  för att främst rekrytera ungdomar 
- Aktiv sponsorgrupp 

 

 

Med sikte på 2023 

 

- Öka antalet medlemmar  
- Att få fler att engagera sig i styrelsearbetet samt kampanjer 
- Ha minst en Riksutbildning på Gotland. MTE eller annan grundutbildning 
- Ha minst en motorsågsutbildning 
- Ha minst fyra utbildningstillfällen öppna för medlemmar 
- Ha en ungdomssektion med ett utskott på minst 4 personer som är ´styrelse´. Den ska 

ligga under FAK-styrelsen som ett utskott 
- Ha en ATV-grupp 
- Startat upp en MTE 
- Ha minst en orienteringsutbildning 
- Ha minst tre fullutbildade bandvagnsförare 

 
 

 

 

4. Aktiviteter och metod 
Driva målgruppsinriktade aktiviteter för att 

- Kommunicera ut vårt budskap bättre genom att synas offentliga platser 
- Att ha kampanjer vid marknader och/eller motorrelaterade arrangemang 
- Att aktivt arbeta för internutbildningar 
- Marknadsföra vad FAK är i rätt forum 
- Marknadsföra oss tydligare 
- Nå detta är metoden att kommunicera FAK ute bland medborgarna 
- Brevlådeutskick – utdelning av flyers i brevlådor 
- Ha minst en ´prova-på-dag´ 
- Starta en ungdomsgrupp från 14 år – 18 år 
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5. Styrelsen 
Till detta kommer aktiviteter och inbjudningar 

Styrelsen samverkar med andra föreningar i landet samt Riks  

Styrelsens Kårchef, tillika styrelseledamöter ansvarar för att arbetsgrupperna utför sina 

uppdrag. 

 

 

Område Ansvarig Mål 

Utbildningsansvarig Åsa Wackelin Flanking/Göran Ekström 
 

-Att planera utbildningar för 
nya medlemmar. 
- Att planera utbildningar för 
att vara en resurs till 
totalförsvaret och övriga 
frivillighetsorganisationer 
-Nå de uppsatta mål genom 
utåtriktade kampanjer 

Webbansvarig Åsa Wackelin Flanking -Att göra hemsidan levande 
-Att hålla hemsidan aktivt 
uppdaterad 

Medlemsansvarig Tore Karlsson/Göran Ekström -Att kontakta nya medlemmar  
-Att ha ett aktivt arbete med 
medlemsvård under hela 
verksamhetsåret 

Förtäring/lokalansvarig Lars Fransson Se till : 
-Att lokaler bokas 
-Att lokaler är öppna  
-Att förtäring finns vid möten 
och aktiviteter 
 

Samordningsansvarig Åsa Wackelin Flanking Samordna med Riks samt TiB 

Sponsringsgrupp Markus Antonsson/Johan Ljunggren Skaffa sponsorer för enskilda 
tillfällen samt på årsbasis 

Ungdomsverksamhet Markus Antonsson/Tore Karlsson Starta ungdomssektion med 
aktiviteter kopplade till 
medlemmar under 18 år. 

Mek-grupp Tore Karlsson Underhålla maskinparken. 
Ha en aktiv grupp på minst fem 
(5) personer 
Alltid ha maskiner fulltankade 
och aktuella reservdelar i 
fordon eller i garage 

Bidragsansökningar Ingemar Gutenberg Ansvara för att finna 
utbildningar som är 
kostnadsfria, samt att hitta 



KÅRSTÄMMA FAK GOTLAND 2022 

 

20 
 

medel till utbildningstillfällen 
genom ansökningar 
Göra ansökningar till 
ovanstående 

Dieselaggregat Markus Antonsson Underhålla samt utbilda 
 

 

 

 

6. Sammanträden 
Kårstyrelsen har nio (9) möten per år 

 

7. Utbildning 
Vi ska  

- Jobba aktivt med att utbilda våra medlemmar i FAK, samt aktivt jobba med att utbilda 
styrelsen i styrelsearbete 

- Utveckla våra ansvarsområden 
- Skicka representanter från styrelsen på nationella utbildningar inom totalförsvaret 
- Vi ska ha minst 4 olika utbildningstillfällen 
- Hjärt- och lungräddning 
- Utbilda ATV-förare 
- Utbilda i motorsåg 
- Utbilda i stabsarbete – MSB/FAK 
- Utbilda bandvagnsförare 
- Utbilda i dieselaggregat 

 
 

8. Kommunikation och strategi 
Att kommunicera budskap och jobba aktivt med att få igång arbetet i arbetsgrupperna 

 

 

9. Inspirationsföredrag 
Kårstyrelsen planerar att bjuda in representant från Riks att berätta om hur FAK – Gotland kan 

vara en del av totalförsvaret vid ett eller flera tillfällen. 

Kårstyrelsen planerar digitala utbildningar inom totalförsvar samt krisberedskap  

Kårstyrelsen planerar att bjuda in någon från länsstyrelsen att berätta om hur FAK – Gotland 

kan bidra i deras verksamhet för att få igång en MTE 

Kårstyrelsen planerar att bjuda representant från en MTE att berätta om deras uppdrag. 

 

10. Resor 
Kårchef eller annan som ersätter kårchef vid behov deltar på Riksstämmor, Kårchefsmöten 

samt Folk och försvar-konferensen i Sälen 
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Utbildningsansvarig eller annan som ersätter utbildningsansvarig närvarar på de Riksträffar 

som kallas till i egenskap av utbildnings- placeringsansvarig. 

Fler ledamöter kan delta i kurser/utbildningar efter styrelsebeslut. 

 

 

11. Aktiviteter 
Närvara vid motorsportstävlingar med ´bokbord´ eller liknande 

Dela ut flyers i brevlådor 

Delta vid Almedalsveckan (kostnadsfråga) alt med att dela ut flyers 

Mekar-kvällar, inbjudan till medlemmar att deltaga 

Bandvagnskvällar 

Motorsågsutbildning 

Närvara vid julmarknad i Visby med ´bokbord´ och glögg 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tidplan för aktiviteter 

2022 Aktiviteter 

Januari  

1 
5 
6 
7-9  
18 
 

nyårsdagen 
Trettondagsafton 
Trettondag jul 
Folk & försvar - Sälen 
styrelsemöte 

Februari  

11 
16 
16 
26 

Styrelsemöte  
Kårstämma Gotland 
Konstituerande möte 
Kår-råd digitalt 

Mars  

7 
 

Styrelsemöte  
 

April  
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5 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
30 
 

Hjärt- och lungräddnings, preliminärt 
Styrelsemöte - digitalt 
Skärtorsdagen  
Långfredagen 
Påskafton 
Påskdagen 
Annandag påsk 
Valborgsmässoafton  
 

Maj  

4 
26 
30 

Styrelsemöte 
Kristi himmelsfärd 
morsdag 

Juni  

4 
5 
6 
8 
24 
25 
 

Pingstafton 
Pingstdagen 
Nationaldagen  
Styrelsemöte 
Midsommarafton  
Midsommardagen 
 

Juli  

3 
4 
5 
6 
7 
25 

Almedalsveckan            S kl. 19:00    
Almedalsveckan            M kl.13:00, V kl.19:00 
Almedalsveckan            KD kl.13:00, L kl.19:00 
Almedalsveckan            SD kl.13:00, C kl.19:00 
Almedalsveckan            MP kl. 13:00 
Styrelsemöte  

Augusti  

9 
 
 

Styrelsemöte  
 

September  

13 
26 
27 
28 
29 
30 
 

Styrelsemöte 
Krisberedskapsveckan 
Krisberedskapsveckan 
Krisberedskapsveckan  
Krisberedskapsveckan 
Krisberedskapsveckan 

Oktober  
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1 
2 
 

Krisberedskapsveckan 
Krisberedskapsveckan 
 

November  

14 
29 

Fars dag 
Styrelsemöte 
 

December  

3 
3 

Styrelsemöte – planering kårstämma 
Julavslutning –för medlemmar 
 

Januari 2023  

16 
 

Styrelsemöte – planering kårstämma 2023 
 

 

Förslag: kårstämma 21 februari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 


