
 

              Hemsida. www.fak.se 

FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN HÄSSLEHOLM 

Nr 1  Årgång nr  55 

     Februari 2022 

Alla medlemmar är välkomna 

till FAK-L:s 55:e Kårstämma. 

Denna gången planerar vi för att åter kunna genomföra 
stämman på ”senioren” i Hässleholm. 27 mars kl 11.00. 

Mötesförhandlingar enligt stadgarna.                     

Stämmohandlingar finns med i tidningen. 

(Ta gärna med den till stämman.)                                 

(Ekonomihandlingarna delas ut på stämman.)                     

Efter stämman bjuds deltagarna på  förtäring i form av  

varmrätt samt kaffe/kaka.                                                  

Med reservation på eventuella restriktioner som kan 

göra att vi måste ställa om till en digital stämma igen.  

Vid anmälan lämna namn och e-postadress. 

Anmälan om deltagande anmäles till Kårchefen Rickard Blomdahl tel: 0708-23 87 67 

E-post: blomdahl@outlook.com  

Välkommen med din anmälan Senast den 13 Mars 2022 

Vårens aktiviteter 

  

  

 10 februari & 2 mars resursplaneringsmöte med Länsstyrelsen på 

Husie i Malmö, separat inbjudan är utsänd via mail. 

 12 mars Introutbildning för de som har försvarsmaktens förarbe-

vis och som vill ingå i Länsstyrelsens avtal. 

 14/5 MTE intro, prova på dag inför vidare MTE utbildning 

  

 



 

Ansvarig utgivare: FAK-L Hässleholm  

Adr.: Kaptensgatan 19  281 49 Hässleholm 

Postadr: c/o Svante Bengtsson 

Kaptensgatan 21 B 

281 49 Hässleholm 

Kårchefen har ordet. 

 In Memorian  2021 

Dick Karlsson Everöd  

Tage Andersson Eket 

Kjell Lilienberg Hässleholm 

Lars-Göran Nilsson Källna 
 

 

Nu har verksamhetsåret 2021 passerat och det året började snarlikt 2020 åter med hög smittspridning med    

Covid. Men framåt sommaren så avtog smittspridningen och efterhand fler blev vaccinerade så kunde en del 

verksamhet starta inför hösten. Försvarsmakten genomförde sina krigsförbandsövningar och vi var åter med och 

hjälpte till med allt från mat och sjuktransporter till kvällsgrillningar.  

I kåren var vi och tittade på Hammarkvist trädgård och åt lite grillad korv. Centrala kurser genomfördes med vac-

cinationsbevis och snabbtester. Även rikskårstämman hölls i Södertälje där det fattades beslut om att från 2023 

kommer medlemsavgiften hanteras från rikskåren och alla kårer ska ha samma medlemsavgift, detta kommer 

upp på vår kommande stämma. I början på december var vi på C4 shoppingcenter i Kristianstad och förevisade 

krislådan med saker som kan vara bra att ha hemma vid en större kris, dock var det ganska svalt intresse då fler-

talet där var på julklappshandel.  

Vi fick omfördela en del av våra projekt som inte hann genomföras, bla till att köpa in ett stabilt tält med FAK 

loggan tryckt. 

Vi har nu ett stort avtal på gång med Länsstyrelsen i Skåne, och till det kommer det att behöva bemannas upp 

med ca 120 personer i olika befattningar. Vi jobbar också med att skapa en fordon och materiel depå som är 

tänkt att placeras centralt i Skåne, just nu är det en passande lokal som måste till. 

Det finns mycket utbildningar på gång både för MTE och där ingår även de som ska ha avtal med Länsstyrelsen 

samt de övriga centrala utbildningarna. 

Projekt ansökningarna är inlämnade och nu väntar vi besked på vad vi får för medel till dessa. Vi återkommer 

med program för detta när allt är planerat. 

Kårstyrelsen vill tacka alla som ställt upp under det gångna året på det som vi ändå kunde genomföra samt allt 

övrigt arbete som har gjorts ändå.  

 

Kårchefen Rickard Blomdahl 



 

1 Stämman öppnas         
 Val av 

                              a.      Ordförande för stämman om ordinarie ordf. eller v. ordf. inte är närvarande 

                              b.  Sekreterare för stämman om ordinarie sekr. eller v. sekr. inte är närvarande 

2.  Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera protokollet, samt vid behov tjänstgöra som rösträknare 

3.  Fastställande av röstlängd 

4.  Stämmans stadgeenliga utlysande 

5.  Anmälan om frågor som tas upp under punkten 20 och där inte beslut får fattas 

6.  Kårstyrelsens  verksamhetsberättelse 

7 Kassaförvaltarens balans och resultaträkning per 2021-01-01 – 2021-12-31 samt fastställande av densamma.  

 Egna medel.(utdelas vid stämman) 

8.  Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 

9.  Budgetförslag egna medel för 2022 

10.  Resultatdispusition: (styrelsen föreslår att årets resultat balanseras till ny räkning) 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

12. Bestämmande om medlemsavgift för 2023 

 (Rikskåren har på rikskårstämman 2021 fattat beslut om en  gemensam medlemsavgift för samtliga kårer i landet, denna  
  kommer också att administreras från  kansliet i Stockholm. Avgiften kommer att vara enligt följande, aktiv medlem upp till  
  70 år 250 kr, 70 år och uppåt samt familjemedlem på samma bokföringsadress 100 kr och ungdom  till och med  året man  
  fyller 18 år 100 kr) 

13. Fråga som av kårstyrelsen hänskjutits till kårstämman 
 

14.  Motioner 

15. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och ersättare i kårstyrelsen enl. § 24 

 (nuvarande 7+4) 

16.  Val enligt stadgar  Avgående  

 Val på 2 år av:   

                              a.  Ordförande/Kårchef  2 år Rickard Blomdahl 

   b. Sekreterare         1 år fyllnadsval  Ove Beckman 

                               c.   Kassaförvaltare                      2 år  Christina Lind  

   d. Ledamot/körcentralchef 2 år  Per-Egon Johansson 

          e.  Suppleanter 2 st 2 år  Roger Ljungberg 

    Svante Bengtsson 

 f. Suppleant /V.sekreterare 1 år fyllnadsval Fredrik Lindell 

                                                

17. a.  Val på 1 år ord. Revisorer 2 st. 1 år  Leif Larsson 

    Åke Hedlund 

         b.  Revisorssuppleanter 2 st. 1 år  Ingemar Persson 

   Stefan Forsberg 

18.   Ombud till FAK SOR rådsmöte och Försvarsutbildarnas stämma  

 (styrelsen utser) 

19.  Valberedning  1 år  Jörgen Jullesson 

    2 st Vakant 

20.  Övriga frågor 

21.  Kårstämman avslutas 

Föredragningslista vid FAK-L Hässleholms 55:e ordinarie Kårstämma. 



 

 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E                       
2 0 2 1 - 0 1 - 0 1  –  2 0 2 1  1 2 - 3 1 ,  5 5 : E  A R B E T S Å R E T .  

                 Styrelse och funktionärer: 
                 Kårchef/Ordförande Rickard Blomdahl 
                 Sekreterare Ove Beckman 
                 Kassaförvaltare Christina Lind 
                 V.kårchef/V.ordf/Utbildningschef Stefan Wagland 
                 Körcentralchef  Per-Egon Johansson 
                 Styrelseledamöter Paul Svensson 
 Jan Holmqvist 
 
                 Styrelsesuppleanter Christer Brun 
 Roger Ljungberg 
 Fredrik Lindell 
                  Svante Bengtsson 
                   
                 Revisorer  Leif Larsson 
  Åke Hedlund 
                 Revisorssuppleanter Ingemar Persson 
  Stefan Forsberg 
                Valberedning sammankallande Jörgen Jullesson 
   
   
                Chef MTE Skåne Per Erlandsson 
                Kontaktpersoner Hvfriv. Patrik Andersson 

  

 Sammanträden, konferenser, representation mm. 

Planering tillsammans med skånska gruppen i Revinge, FAK SOR 

rådsmöte/utbildningskonferens, FAK SOR styrelse- och 

kårchefsmöte, varit med på 2st digitala kårchefsråd. Deltagit på 

kompetenshöjande bandvagnsinstruktörs träff, Genomfört 

krisberedskapsaktivitet i Kristianstad. Representerat på 

Försvarsutbildarnas ordförandemöte och digitala stämma, Haft 

trivselträff med korvgrillning. 9 egna protokollförda AU och 

styrelsemöten, m fl. m fl. 

Medlemsredovisning. 

Medlemsantal per 2021-12-31 145 medlemmar 

Utförda köruppdrag under 2021. 

Antal km.         Antal fordon           Adm. tid. 

15 341  91     42 tim              

 

 

 

Utbildningar under året 2021. 

En förnyelse av förarbevisutbildning, MTE grundkurs för bandvagn, 

MTE fortsättningskurs för lastbil med släp samt kompetenshöjande 

utbildning bandvagnsinstruktörer.  

Av kåren administrerad verksamhet. 

Under året har vi endast kunnat genomföra en höstupptakt med 

korvgrillning och krisberedskapsaktivitet. 

Centralt styrda kurser. 

På bandvagnskurs har kåren haft kurschef/instruktör som tjänstgjort, 

på en MTE lastbil med släp samt prova på dag med bandvagn har vi 

haft instruktör som tjänstgjort. 

Körcentral. 

Då har ännu ett år försvunnen med en hel del transporter som  

FAK-L har utfört som flyttning av fordon mellan 

hemvärnsbataljonerna och Revinge samt till Höllviken och varit 

behjälpliga vid krigsförbandsövningar. Ett stort tack till alla som          

hjälpt till vid körningarna.  

                                        

Ekonomi 

Redovisas särskilt på Kårstämman 

Slutord 

Styrelsen ser även detta året som ett år med mycket stora 

utmaningar på grund av läget med Covid19, ett år där mycket av 

vår planerade verksamhet har fått ställas in. Året började som 

vanligt med planering av kommande aktiviteter och två digitala 

kårchefsråd, vi fick denna gången genomföra vår kårstämma 

digitalt. Inpå hösten kom försvarsmakten i gång med sina 

krigsförbandsövningar som vi haft mycket uppdrag på med 

mattransporter och flyttning av fordon mm. Köruppdragen blev lite 

fler än föregående år. Av våra projekt så var det bara vår 

korvgrillning som blev av. Det är ett mycket stort engagemang från 

alla som är med och jobbar aktivt. Körcentralchefen har slitit hårt 

för att klara av att hitta förare till alla köruppdrag.  Allt har skötts 

mycket berömvärt, självklart gäller detta allt övrigt arbete i kåren 

också. Varje medlem behövs nu. Detta är också en av styrelsens 

viktigaste uppgift att behålla och rekrytera nya medlemmar till 

kåren. Styrelsen riktar ett stort tack till myndigheter, 

organisationer, företag samt till alla medlemmar som medverkat 

till att året blivit så bra som möjligt, även om vi ville nå lite längre. 

Rickard Blomdahl    Ove Beckman     Christina Lind                                                                                                               
Kårchef/ordförande   Sekreterare        Kassaförvaltare 

Rickard Blomdahl   Ove Beckman     Christina Lind 

 

 
Jan Holmqvist    Stefan Wagland                                   Per-Egon Johansson 
Styrelseledamot    V.kårchef/V.ordförande/Utbildningschef      Styrelseledamot 

               Jan Holmqvist                        Stefan Wagland                                 Per-Egon Johansson 

                
               
              Paul Svensson 
              Styrelsemedlem 
 

              Paul Svensson 



 

Valberednings förslag inför Kårstämman 2022. 
 

  1. Kårchef/ Ordförande:          Rickard Blomdahl  2 år omval. 

  2. Sekreterare: Fredrik Lindell. 1 år fyllnadsval. 

 3. Kassaförvaltare:  Christina Lind 2 år omval.  

 4. Styrelseledamot körc.chef: Per-Egon Johansson 2 år omval. 

 5. Styrelsesuppleant:  Roger Ljungberg 2 år omval. 

   6. Styrelsesuppleant v.sekr: Ove Beckman  1 år fyllnadsval. 

   7. Styrelsesuppleant: Svante Bengtsson 2 år omval 

   7. Revisor:  Leif Larsson 1 år omval. 

   8. Revisor:  Åke Hedlund 1 år omval. 

   9. Revisorsuppleant:  Ingemar Persson 1 år omval. 

 10. Revisorsuppleant: Stefan Forsberg 1 år omval. 

 Stämman  väljer valberedningsdelegater  3 st på 1 år, varav 1 sammankallande. 

 

      Körcentralchefen vill passa på att tacka alla som 

ställt upp som förare på de transporter som har 

gjorts under året som gått. 

 

 



 

 

Inbjudan till resursplaneringsmöte 
 

Länsstyrelsen i Skåne vill ha tillgång till förare och elverksoperatörer för insatser då samhället 

utsätts för en kris, vid förhöjd beredskap och i en situation då främmande makt hotar. 

Det resursbehov som diskuteras just nu är att FAK Skåne ska ställa upp med 120 medlemmar.  

 

Dessa fördelas på olika fordonsslag som  

- bandvagn  

- lastbilar, även med släp,  

- terrängfordon 

- elverk 

 

Behovet sträcker sig också till ledningspersoner, logistiker            

och fordonsmekanisk kompetens. 

• Vi behöver också förare som kan vara med och köra uppdrag åt kommunerna. 

• Dessutom söker vi dig som vill jobba i vår framtida fordons- och materieldepå. 

För jobb i depån finns inga krav. Det är bara ditt eget intresse och din egen ork som sätter grän-

sen. 

Du som är med i någon av kårerna i Skåne inbjuds till ett första 

planeringsmöte på Husie i Malmö:  

onsdagen 2 mars  

Vi börjar kl. 18.30 båda dagarna platsen är i matsalen. 

Anmäl dig senast 17 feb. för den dag som passar dig. Sänd ett mail till 

malmo@fak.se eller ring 070-638 37 63 till kårchef Anders Persson. 

mailto:malmo@fak.se

