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FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN HÄSSLEHOLM 

Nr 1  Årgång nr  56 

     Februari 2023 

Alla medlemmar är välkomna 

till FAK-L:s 56:e Kårstämma. 

Denna gången planerar vi för att åter kunna genomföra 
stämman på ”senioren” i Hässleholm. 26 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  

något i matväg samt kaffe/kaka.                                                  

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 19 Mars 2023 

  

   

 
Då var det tid för oss att öppna portarna igen för Skåne depån. 

Vi startar onsdagen den 1 februari kl 18,00 – 21,00 och fortsätter 

så framöver onsdagar ojämna veckor. 

Alla är välkomna, under kvällen bjuds det på korv med bröd och kaffe. 

Kom ut och umgås en stund med oss eller hjälp till med det som finns att göra. 

Eftersom det är en bra bit att åka för oss här i NÖ Skåne så borde vi försöka att få till en samåkning 

dit med de som är intresserade, vi kanske ska starta med att prova 1 mars med anmälan till  

hassleholm@fak.se senast dagen innan, så kanske det kan bli en bil som utgår från Hässleholm  

och en från Kristianstad. De som åker med får dela bränslekostnaderna själva, FAK-L har ingen  

möjlighet att betala ut reseersättning. 

mailto:hassleholm@fak.se


 

Kårchefen har ordet. 

Hej på er allihopa. 
 
Ytterligare ett år har passerat och jag vill önska alla en god fortsättning på det nya året. 
Det ostabila läget i vår omvärld gör att mycket fokuseras på det civila försvaret för FAK:s del, vi jobbar mycket 
med att bemanna upp till vårt avtal med Länsstyrelsen i Skåne men det går lite trögt. Det saknas fortfarande 
många för att uppfylla alla positionerna. 
Så alla medlemmar som är upp till 65 år och som vill göra en insatts för vårt samhälle vid kriser och katastro-
fer ta kontakt med någon i styrelsen för att komma in på utbildning för detta.  
Dessutom finns det ju en hel del som gått utbildning till MTE, samt alla som har ett militärt förarbevis som 
också kan komma med till Länsstyrelsen. 
Har man passerat 65 år så finns det ändå möjlighet att hjälpa till men då utan avtal mot länsstyrelsen. 
Vi har ju fått en del fordon och övrig materiel till depån som finns utanför Skurup, och dessa har ju ett behov 
att fixas med så som renovering, service och luftning.   
Årets utbildningar är på gång både för MTE och där ingår även de som ska ha avtal med Länsstyrelsen samt 

de övriga centrala utbildningarna. Så håll koll på hemsidan efter passande utbildningar. 

Årets Projektansökningar är inlämnade och nu väntar vi besked på vad vi får för medel till dessa. Vi återkom-

mer med program för detta när allt är planerat. 

Som vi tidigare meddelat så är det från detta året ändrade rutiner och summor för medlemsavgifterna, nu 

gäller upptill 18 år 100:-, 18 – 70 år 250:-, 70 år och uppåt 100:- samt familjemedlem på samma adress som 

ordinarie medlem 100:-. Detta innebär att de ända som är avgiftsbefriade nu är hedersmedlemmar. Alla de 

som sen tidigare är veteraner får nu mer betala 100:- i medlemsavgift.  

Allt detta styrs nu mera från Rikskåren och alla FAK föreningar har samma medlemsavgifter. 

Avgiften betalas på Rikskårens bankgiro eller Swish nummer för medlemsavgifter.  

Det finns instruktioner bifogade i detta utskick. (glöm inte ange personnummer) 

 

Till sist vill jag uppmana alla som har ett e-postkonto, att lämna en e-postadress, eftersom portot är en 

enorm kostnad för kåren så skickas i princip all information bara via mail och läggs in på hemsidan. 

Kårstyrelsen vill tacka alla som ställt upp under det gångna året på allt det som vi genomfört samt allt övrigt 
arbete som också har gjorts.  
 

Kårchefen Rickard Blomdahl 

      Körcentralchefen vill passa på att tacka alla som ställt upp som 

förare på de transporter som har gjorts under året som gått. 

 

 



 

Föredragningslista vid FAK-L Hässleholms 56:e ordinarie Kårstämma. 

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 2022-01-01 – 2022-12-31 samt fastställande av densamma.  

            Egna medel. (utdelas vid stämman) 

8.  Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 

9.  Budgetförslag egna medel för 2023 

10. Resultatdisposition: (Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras till ny räkning) 

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

12 Redovisning om medlemsavgift för 2024 

 (Beslutad av rikskåren, är för medlem 18-70 år 250 kr, familjemedlem på samma adress 100 kr, 70 plus 100 kr,  

 ungdom till och med året man fyller 18 år 100kr) 

13.  Fråga som av kårstyrelsen hänskjutits till kårstämman (propositioner) 
 
14.  Motioner 

15 Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och ersättare i kårstyrelsen enl. § 24 i stadgarna   (nuvarande 7+4) 

16 Val enligt stadgar     Avgående  

  Val på 2 år av:  

      a.    V.Ordförande    2 år  Stefan Wagland 

      b.    Sekreterare    2år   Fredrik Lindell 

      c   Ledamot    2 år  Jan Holmqvist 

      d   Ledamot    2 år  Paul Svensson 

    e   Suppleanter 2 st.    2 år  Christer Brun 

        Ove Beckman 

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

      1  år  Åke Hedlund 

     a   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 

        Vakant 

        Vakant 

20  Övriga frågor 

21  Kårstämman avslutas 



 

1. Kårchef/Ordförande:   Rickard Blomdahl 1 år Kvar. 

2. V.Kårchef/ V.Ordförande/ Stefan Wagland 2 år Omval. 

3. Sekreterare: Fredrik Lindell 2 år Omval. 

4. Kassaförvaltare:  Christina Lind 1 år Kvar. 

5. Styrelseledamot/Körc.chef Per-Egon Johansson 1 år Kvar.  

6. Styrelseledamot: Jan Holmqvist 2 år Omval. 

7. Styrelseledamot:  Paul Svensson 2 år Omval. 

8. Styrelsesuppleant:  Roger Ljungberg 1 år Kvar. 

9.Styrelsesuppleant: Christer Brun 2 år Omval. 

10.Styrelsesuppleant: Ove Beckman  2 år Omval. 

11. Styrelsesuppleant: Svante Bengtsson 1 år Kvar. 

12.Revisor:  Leif Larsson 1 år Omval. 

13.Revisor:  Åke Hedlund 1 år Omval. 

14.Revisorsuppleant:  Ingemar Persson 1 år Omval. 

15.Revisorsuppleant: Stefan Forsberg 1 år Omval. 

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

Valberedningens förslag inför Kårstämman 2023. 

Nuvarande Styrelse fr. vänster: Christer Brun; Per-Egon Johansson; Rickard Blomdahl; Paul Svensson;  

Ove Beckman; Stefan Wagland; Jan Holmqvist; Roger Ljungberg; Fredrik Lindell.  

(Saknas på bild Christina Lind och Svante Bengtsson) 



 

Fortsättningskurs lastbil med/utan släpvagn 

 

Torsdagen 17/11 samlades ett antal av tio elever i RINKABY för att träna sig på att köra  

lastbil och i förekommande fall släp. Torsdagen och fredag förmiddag ägnades åt teori som  

MATTIAS Larsson FAK MALMÖ höll i. Eftermiddagen på torsdag så började fordonen att rulla  

mer bakåt än framåt 

          

     vilket ska anses vara bra med tanke på att några elever varit ifrån rattvridandet ca 30 år. Fredagen fortsatte på  

samma spår där det kördes både framåt och bakåt, både i RINKABY och KRISTIANSTAD. Lördagen fortsatte med  

orientering, avslutas med en lite längre tur i mörker från RINKABY via MAGLEHEM, LILLEHEM, HUARÖD,  

GRINGELSTAD och tillbaka till RINKABY. Med tanke på elevernas hemresa så bestämde sig söndagen för att visa sin  

bästa sida vädermässigt ca en cm snö, solsken  

            

och vindstilla. Det blir inte mycket bättre än så en helg i november. Vi avslutade med att lämna tillbaka fordonen  

Som vi lånat av YrkesAkademin vilka vi tackar för hjälpen. Per Erlandsson var kurschef, Stefan Wagland FAK HLM,  

Crister Johansson FAK HBG samt Mattias Larsson FAK Malmö deltog som instruktörer. Eleverna och instruktörerna  

var nöjda, alla eleverna var godkända. 

 

Vid tangenterna STEFAN WAGLAND 



 

 Det här gäller från 2023. Från och med 2023 

har FAK nya medlemsavgifter och dessa skall betalas in 

centralt. Enligt beslut på Riksstämma 2021 inför FAK 

central medlemsavgifthantering och enhetliga med-

lemsavgifter i hela organisationen från och med 2023. 

Medlemsavgifter som gäller ifrån 2023 är följande: • 

Ordinarie medlemsavgift: 250 kronor per år • Reduce-

rad medlemsavgift: 100 kronor per år Reducerad med-

lemsavgift 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 reduce-

rad avgift. Hedersmedlemmar är fortsatt avgiftsbefri-

ade. När du betalar din medlemsavgift är det viktigt att 

du anger ditt namn och personnummer så att rätt kår 

får din medlemsavgift. Medlemsavgiften kan betalas 

enklas genom Swish. Alternativ till Bankgiro nr: 5895-

8612 Glöm inte att ange namn och personnummer! 

Medlemsavgiften skall enligt stadgarna inbetalas till 

Rikskåren senast 1 mars för det år avgiften skall gälla. 

 

(Saxat ur Rikskårens Nyhetsbrev för November 2022) 

 

 

Ansvarig utgivare: FAK-L Hässleholm  

Adr.: Kaptensgatan 19  281 49 Hässleholm 

Postadr: c/o Svante Bengtsson 

Kaptensgatan 21 B 

281 49 Hässleholm 

Medlemsavgiften skall betalas till Rikskårens bankgiro nr: 5895-8612  

Glöm inte att ange namn och personnummer!   

Eller som Swish med QR-koden här ovan! 


