Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

MÖTESNOTERINGAR FÖRDA VID KÅRCHEFSRÅD VIA ZOOM

Datum

2021-04-10

Plats

Uppkoppling till deltagarna via Zoom

Deltagande

Rikskårsstyrelsen
Valberedningen
Kårchefer och övriga enligt separat lista

Välkomstanförande
Rikskårchefen inledde kårchefsrådet med att hälsa deltagarna välkomna till årets andra
digitala råd. Efter det redogjorde Jonas Bärnheim för de praktiska förutsättningarna och
speciella ordningsregler som krävdes för genomförandet. Totalt var 48 datorer uppkopplade,
och ett 60-tal medlemmar.
Därefter inleddes dagens program med att RKC hälsade tre nyvalda kårchefer speciellt
välkomna, nämligen Bertil Eckeryd, FAK Umeå/Västernorrland; Joakim Backman, FAK
Kronoberg och Mats Westerdahl, FAK Örebro.

Nedanstående noteringar gjordes under kårchefsrådet. Underlag som redovisas kommer att
finnas tillgängliga för att laddas ner från hemsidan.
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Återkoppling från Kårchefsråd 1 2021-02-20
RKC började med att kort återkoppla till det tidigare rådet. Den viktigaste punkten han ville
påminna om är uppbyggnaden av en robust insatsorganisation Därefter gick han igenom
målet med verksamheten för 2021 – 2022.
• Årsbokslut 2020
Bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår är
undertecknade och reviderade samt inlämnade till MSB. Beviljade
verksamsamhetsbidrag 7,5 Mkr har endast överskridits med 4,5 Tkr, vilket vi räknar
med att MSB ska överse med.
•

Verksamhet 2021
Målet för 2021 – 2022 är att öka de påbörjade insatserna för att förstärka
organisationen. I detta ingår bland annat:
✓ FM kräver att FAK Riks övertar materielredovisning för den materiel som
överförs
Anders Persson, 2:e vice ordförande, har fått ansvaret för förhandlingarna
med FM om materieltilldelning. Han redogjorde kort för det aktuella läget, där
det finns vissa möjligheter att få tre hjullastare och två kokvagnar. Däremot
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är läget sämre när det gäller fordon, då dessa reserveras får
återuppbyggnaden av nya regementen.
✓ Fortsatt omställning till att möta uppbygganden av Totalförsvaret med fokus
på kris- och krigsberedskap
✓ Central utdebitering av medlemsavgifterna
Redovisas under punkt 2.
✓ Översyn av FAK struktur
✓ Öka kännedomen om FAK och MTE verksamhet bland medborgare,
kommuner och vissa myndigheter
✓ Förstärka den externa kommunikationen
Kan vara aktuellt att anlita fristående kommunikatör på deltid.
✓ Webshopen
Shopen fungerar och kårerna kan beställa sina varor genom kårcheferna.
✓ Upphovsrätt till bilder och fotografier
På förekommen anledning påpekade RKC att inte kopiera och använda
royalty-belagda bilder och fotografier på kårernas hemsidor. Det kan
resultera i att ekonomiska krav ställs från de som har rätten till materialet. I
första hand skall endast sådana bilder och fotografier användas, som kåren
äger rätten till.
✓ Utredningen om Civilt försvar
RKC redogjorde för den utredning om det civila försvaret som Barbro
Holmberg gjort. Förslaget innebär att Sverige delas in i sex civilområden
med egna civilområdeschefer. De skall vara en av landshövdingarna inom
respektive civilområde.
Vidare föreslås en ny struktur för statliga myndigheter med tio
beredskapssektorer. De områden som torde beröra FAK mest är
Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen med MSB som ytterst
ansvarig myndighet, och Transporter med Trafikverket som ansvarig
myndighet.
Om denna indelning påverkar våra tankar på ett län – en kår, är för tidigt att
dra någon slutsats om.
•

Projekt 2021
Det råder en eftersläpning på inrapportering av genomförda projekt. Det är Anders
Persson som tar emot rapporteringarna och sammanställer för FAK Riks.

•

Förutsättningar för att beställa i FAK Webshop
Anders Persson redogjorde för villkoren för att kunna handla från shopen. För att
underlätta fakturering, skall beställning läggas av kårchef, inte enskild medlem. I
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övrigt fungerar nu shopen och antalet artiklar ökas vartefter. Det finns möjlighet att
beställa enskilda artiklar, förutom namnbrickor. De senare skall beställas med minst
tio namn, då ställkostnaden för att printa annars blir för hög i förhållande till priset.
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Central utdebitering av medlemsavgifterna
Per-David Wennberg redovisade de justeringar av förslaget som gjorts sedan föregående
kårchefsråd i februari. Det justerade förslaget innebär:
Normal medlemsavgift, 18 – 69 år, 250.-/år
Justerad avgift för medlem under 18 år, 100.-/år
Justerad avgift för medlem 70 år och över, 100.-/år
Familjemedlem på samma adress, 100.-/år
Avgift till FAK Riks 20.-/medlem och år.
Kårchefsrådet är eniga om att förslaget bör läggas fram till Riksstämman och införas från
och med 2023.
Administrativt bidrag även fortsättningsvis till kårerna 50.-/medlem och år.
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Uppdatering från strukturgruppen
Johan Lindberg informerade att det arbete gruppen påbörjat har bland annat resulterat i att
kårerna i Västra Götaland har inlett en diskussion om eventuella samgående eller
uppdelning i sektioner.
Vidare pågår diskussioner om att utse regionansvariga styrelsemedlemmar.
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Medlemsregister
Per-David Wennberg rapporterade att det gamla registret är nu avslutat och hanteringen
sker i FRIDA. De registeransvariga har börjat arbeta i det, och det verkar fungera till
belåtenhet. Vid en koll på dagens datum, fanns 2932 medlemmar registrerade.
Fortfarande finns dock ca 140 fejkade e-postadresser, som studsar tillbaka.
Registeransvariga bör kolla upp dessa, så att medlemmarna kan nås med information.
Kårchefer och registeransvariga skall genomföra MSBs digitala informationssäkerhetsutbildning.
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Utbildning
Kristian Reinoso påminde om hur kursanmälningar ska ske, och vikten av att använda
senaste utgåvan av reseräkningarna, som finns att ladda ner på hemsidan. Det finns nu
även en blankett att skriva ut, vilken kan användas om man inte vill använda Exel-mallen.
De medlemmar som anmäls till kurs, skall uppvisa överenskommelse med sin arbetsgivare
innan kursen påbörjas. Anmälan gör av kårchef genom inloggning på hemsidan.
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Vad händer när restriktionerna
Som avslutning påminde RKC vikten av att rekrytera nya medlemmar. Som exempel
pekade han på de kårer som rekryterat bland ungdomar med A- och EPA-traktorer. Där
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finns ett motorintresse som vi kan utnyttja. Vi skall också rekrytera både tjejer och killar, och
om möjligt bjuda in till Prova På-event.
Det är också viktigt att vi kommunicerar vårt budskap, så att vi blir kända bland
allmänheten, kommunerna och bland andra organisationer.
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RKC avslutade Kårchefsrådet med att tacka Jonas Bärnheim, som hållit i de digitala
trådarna. Han tackade även deltagarna för att ordningsreglerna för mötet respekterats och
alla som begärt att komma till tals fått möjligheten.
Det bildspel som visades under dagens möte, finns att ladda ner från FAK Riks hemsida.

Vid mötesnoteringarna

Klas Göran Asplund
RKS

Curt-Ove Jakobsson
RKC
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