
Tillsammans för en 
stark framtid!

Syfte

Riksstyrelsen skall ses som resurs och en 
sammanhållande länk för strategiskt arbete – allt för 
att förenkla och effektivisera arbetet ute i landet.
Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka 
FAK som organisation. Krisberedskapen i Sverige är 
nu en högt prioriterad fråga och FAK har en mycket 
viktig roll i denna. Därför krävs det att vi tillsammans 
skapar de bästa förutsättningarna för att både 
engagera och kompetensutveckla våra befintliga 
medlemmar och att rekrytera nya.

Bakgrund

FAK har en lång tradition av engagemang och viktiga 
samhällsinsatser. All den erfarenhet och kunskap som finns 
bland våra medlemmar, utgör grunden för att bygga nya 
generationer av framgångsrika kårer.  I detta arbete finns det 
utmaningar som vi tillsammans behöver arbeta med. 
En av dessa är att värva nya medlemmar och vid behov 
styrelsemedlemmar, från generationer som skiljer sig i sina 
värderingar från många av dagens medlemmar.
Vad driver dagens frivilligarbetare?
Vad är engagemang och hur skapar man det?
Detta är två av de nyckelfrågor som vi tillsammans ska jobba 
med under hösten.



Vad?

Det ska vara enkelt att vara engagerad och delaktig i FAK. Som 
medlem och framför allt som kårchef och styrelsemedlem ska 
man kunna bidra till den lokala aktiviteten med de kompetenser 
som man besitter i en utsträckning som är rimlig utifrån sin egen 
situation.
För att åstadkomma ett effektivt och framgångsrikt arbete på 
lokal nivå har vi nu tagit fram ett antal insatser som vi är 
övertygade om skall underlätta för alla.
Kårcheferna kommer fortfarande att ha samma roll och samma 
utrymme för handlingsfrihet som tidigare med det tillägget att 
det skall finnas en bättre grundstruktur att luta sig emot.

Några av de insatser som vi har tagit beslut om att genomföra är 
följande:



• Inspirationsworkshops för alla styrelser. Syftet 
är att öka kunskapen om hur man motiverar 
och engagerar sina medlemmar och rekryterar 
nya. Detta är också en viktig del av vårt ökade 
stöd till kårcheferna att skapa engagemang i 
sina styrelser.

• En motivationsgrupp har skapats på riksnivå. 
Denna skall fungera som ett bollplank och en 
källa till hjälp och inspiration i arbetet med 
medlemsvård och rekrytering.

• På lokal nivå vill vi förstärka ansvaret för 
rekrytering och medlemsvård genom att 
säkerställa att den som är rekryterings-ansvarig 
känner sig trygg och motiverad i sin roll samt 
att en medlemsvårdare utses som kan ta ett 
extra ansvar i stöttningen av kårchefens och 
den rekryteringsansvariges arbete.



• En genomlysning av alla medlemmars samlade kompetens kommer att 
genomföras genom en enkät. Syftet med detta är att hitta ”dolda” 
kompetenser som FAK kan ha nytta av i sitt arbete. Det är också ett sätt att 
uppmärksamma medlemmarna på hur viktiga de är och öppna nya dörrar 
för engagemang.

• Vi ser också över administrativa rutiner runt t ex medlemshantering, 
kalendrar och interna kommunikationsvägar för att säkerställa att alla 
kårchefers uppdrag skall vara så enkelt och effektivt som möjligt att sköta.

• En extra resurs inom intern och extern 
kommunikation har kopplats till FAK. Hon 
kommer att hjälpa till med strategier och 
utbildning i t ex sociala medier, medverkan 
på mässor etc. Allt för att intensifiera arbetet 
med att bygga FAK´s varumärke och skapa 
en större kännedom om organisationens 
arbete.



När?

Arbetet kommer att intensifieras under 
hösten 2018. I samband med Kårchefsmötet 
i februari har vi för avsikt att presentera 
ytterligare konkreta insatser.

Vad händer nu?

Vi vill nu gärna ta del av alla era tankar, 
idéer och behov för att på bästa sätt kunna 
ge er den service som ni behöver i ert arbete.
Detta påbörjar vi under höstens och vinterns 
workshops och kommer sen att ha kanaler 
öppna för ytterligare förslag från er.

Tillsammans gör vi FAK 
starkt och framgångsrikt!


