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Kallelse till Kårchefsråd den 26-27 februari 2022 (4 bilagor) 

Årets tema: Att verka under pandemin. 

1. Inledning  
2021 blev heller inte riktigt som vi tänkt oss. Vi har dock under året anpassat vår verksamhet så att 

vi ändå kunnat genomföra alla planerade utbildningar plus ett par tilläggskurser. Detta har vi 

kunnat göra främst beroende på att vi varit tydliga mot de som väljer att inte vaccinerat sig att inte 

delta i verksamheten intill dess pandemin är över. I vissa fall har man kunnat ta ett snabbtest för att 

konstatera om man är smittad eller ej men från den 1 december är det dock enbart covidbevis som 

gäller för allt deltagande i någon FAK-aktiviteter 

2. Anmälan och deltagare 
Vi börjar med lunch lördagen den 26 februari kl 1130 och håller på till söndagen den 27 februari då 

vi avslutar kl 1430.  

För att minska utmaningen att befinna sig på militära skyddsområden genomförs hela 

Kårchefsrådet på Scandic Hotell Billingen i Skövde. Hotellet ligger i direkt anslutning till 

Resecentrum i Skövde. Enkelrum är bokade mellan den 26-27/2. På kvällen den 26/2 serveras en 

gemensam middag på hotellet. 

Anmälan enligt bilaga 4 skall vara insänd till riks@fak.se senast 2022-01-17.  

Om det inte finns några som helst möjligheter att komma på lördagen utan måste anlända redan 

på fredagen den 25/2 så måste ni återkomma till RKC. Det går ett snabbtåg från Stockholm till 

Skövde på lördagen kl 08.33 som är framme 10.30 dvs i god tid.  

Till rådet kallas Kårchefer, utbildningschefer och MTE-chefer tillhörande FAK. Vill Kårchefen skicka 

någon annan representant än den utbildningsansvarige så finns denna möjlighet men det är enbart 

2 deltagare per kår som Riks bekostar. Om någon representant har tillikauppgift som MTE-chef 

eller RKS-medlem så ingår denne i kårens totala (2) antal.  

3. Att förbereda 
Vi kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför dvs att öka engagemanget och att öka 

medlemsantalet under pågående Pandemi. Det är därför viktigt att kunna redovisa vilka åtgärder 

respektive kår planerar att vidta för att nå detta syfte under 2022 och framåt. Under de närmaste 

åren måste vi räkna med att Pandemin finns som en mer eller mindre naturlig del i vår vardag 

varför vår verksamhet måste förhålla sig till detta över tiden.    

Förutom denna redovisning skall respektive kår redovisa genomförda projekt under 2021 samt 
skicka in nya projektförslag (Bilaga 2) för 2022 senast 2022-01-31. 
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4. Förutsättningar för 2022 
Vi har rekryterat ca 300 nya medlemmar vilket är något färre än förra året. Tyvärr har många 

avgått på grund av åldersskäl varför det totala medlemsantalet nu är 3420. Även om den 

medlemsberoende delen av organisationsstödet redan minskat så kompenseras detta av att det   

verksamhetsberoende stödet ökat p g a fler genomförda uppdrag 2019 och 2020.  Detta innebär 

att kårerna kan föreslå att genomföra projekt på ungefär samma nivå som 2021. Det kommer att 

tas stor hänsyn till om man lyckats genomföra planerad verksamhet 2021 eller ej. Alltför många 

kårer har inte lyckats med detta eller misslyckats med att rapportera vad som genomförts.  

Verksamhet som kan erhålla projektbidrag återfinns i bilaga 1. Tänk på att kvitton måste redovisas 

för att få utbetalt projektbidrag.  

RKC i samarbete med projektansvarige vice RKC, Anders Persson kommer under helgen att 
diskutera med respektive kårchef/utbildningschef om kårernas föreslagna projekt. Beslut fattas 
efter hand.  

Valberedningen kommer att sammanträda under kårchefsrådet för att finna lämpliga kandidater till 
framtida positioner i ledande befattningar. 

Ytterligare underlag med program mm kommer att skickas ut efter hand. 

 

Väl mött! 

 

 

Curt-Ove Jakobsson 

Rikskårchef 

  

 

 


