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MÖTESNOTERINGAR FÖRDA VID KÅRCHEFSRÅD VIA ZOOM 

 

Datum 2022-04-09 

Plats 

Deltagande 

 

Uppkoppling till deltagarna via Zoom  

Rikskårsstyrelsen 

Valberedningen 

Kårchefer och övriga enligt separat lista 

 
    

Uppkoppling och upprop 

Nedanstående noteringar gjordes under Kårchefsråd II. Kårchefsråd I hölls den 26 februari, 

också den gången digitalt via Zoom. Underlag som redovisas kommer att finnas tillgängliga 

för att laddas ner från hemsidan. Deltagarförteckning biläggs mötesnoteringarna. 

 

1 Inledning – Hälsning nya Kårchefer 

Rikskårchefen inledde kårchefsrådet med att hälsa deltagarna välkomna till kårchefsråd II 

detta år. Speciellt välkomnade han de nya kårchefer som valts under året: 

FAK Jämtland – Per-David Wennberg 

FAK Kronoberg – Finn B Thomsen 

FAK Halland – Björn Gunnarsson 

FAK Gävleborg – Mikael Cederholm 

 

• Kriget i Ukraina – konsekvenser för FFO i allmänhet och FAK i synnerhet 

RKC informerade om utvecklingen i Ukraina. Han pekade på vikten av att vi håller 

oss uppdaterade på de officiella nyhetskällorna och inte via sociala medier, där 

desinformation kan förekomma. FM upphandlar nu drivmedel och livsmedel för ett 

eventuellt skärpt läge. Dessutom kan det komma att upprättas fler militära förband 

än de som hittills beslutats. 

En konsekvens av kriget är det stora antalet nya medlemsansökningar som kommit 

in under året. Viktigt är att de sökande intervjuas om målet för sin ansökan.   

 

• Vilken situation råder bland kårerna avseende mottagning av flyktingar – rapport 

från respektive kår 

✓ Stockholm - Peter Åström  

Inga insatser begärda. FRG har upprättat ett antal Attefallsstugor som 

bostäder. 

✓ Älvsborg – Martin Heidemann 

Problem med uppkoppling, meddelar sina kommentarer via mail. 

✓ Blekinge – Johan Lindman 

Uppsättning av sjukvårdstält för Jordbruksverket. Två medlemmar stöttar 

FRG på boende. 

✓ Borås tar hand 6 nya medlemmar i övrigt inga insatser. 
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✓ Dalarna – Börje Bergqvist 

Ansvarar för transporter vid konståknings SM i Borlänge. Inga uppdrag 

avseende flyktingar, men man har anmält intresse för att göra en insats. 

✓ Jönköping - Michael Thomasson 

Man har satt upp tält för Jordbruksverket, men inga insatser för flyktingar. 

Dock har man fått in över 50 nya medlemmar som går på intro i helgen. 

✓ Gävleborg – Mikael Cederholm  

7 nya medlemmar varav en del in i styrelsen. Inga insatser för flyktingar mer 

än att Charlie upplåter sitt hem åt en flyktingfamilj.  

✓ Göteborg - Hans Östling  

Få flyktingar har anlänt, men ett antal frivilliga har anmält sig för att göra en 

insats. Inväntar svar från migrationsverket väst om insats. 

✓ Gotland - Göran Ekström  

Ett mindre antal flyktingar har anlänt med färja. Kåren har köpt ett 

sjukvårdstält och haft kontakter med Röda Korset samt med länsstyrelsen 

och Regionen. Presentationen biläggs mötesnoteringarna. 

✓ Halland - Håkan Svensson  

Man har genomfört busstransporter för Migrationsverket upp till mellersta 

Sverige och Norrland. Hjälpt FRG att ställa i ordning gymnastiklokaler. 

✓ Jämtland - P-D Wennberg 

Beredskap för mottagande, men få ankommande. Inga förfrågningar om 

insatser. 

✓ Hässleholm - Rickard Blomdahl  

Inga förfrågningar om insatser. 

✓ Kalmar - Lars Svensson  

Har förberett mottagande och fungerar som länk mot Gotland. Haft kontakter 

men inga insatser genomförda. 

✓ Malmö - Anders Persson 

Malmö förbereder tält för Jordbruksverket i Helsingborg, Trelleborg och 

Ystad. I övrigt har man fått in ett 10 tal nya medlemmar. 

Örebro – Mats Westerdahl  

12 nya medlemmar som skall gå intro i närtid. I övrigt aktiviteter genomförda. 

✓ Skaraborg – Michael Broo 

Ett 10-tal nya medlemmar men i övrigt inte insatta. 

✓ Skellefteå/Norrbotten – Klas Göran Asplund 

Ingen begäran om insats från Norrbotten. De 100-talet flyktingar som kommit 

till Skellefteå, har transporterats med privat bussbolag och till största del 

inkvarterats på Byske Havsbad genom kommunens försorg. 

✓ Södermanland - Hans Linke  

Man har haft möten med Katrineholms kommun, och det finns många lediga 

inkvarteringsplatser, men få ankommande flyktingar. 

✓ Umeå/Västernorrland - Bertil Eckeryd  

Man har meddelat länsstyrelsen möjligheten att medverka vid 

omhändertagande, men få flyktingar har anlänt. 
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2 Bokslut 2021 - ekonomi 2022 

RKC informerade att verksamhetsberättelse och bokslut signerats av styrelsen, finns 

utlagda på hemsidan och är inskickade till MSB. 

 

Ekonomi 2022 – eventuellt tillskott: 

Ännu inga beviljade tillskott, men vi räknar med beslut i juni månad.  

 

2 Beredskapsutställningen Rädd eller Beredd - MSB 

Per-David Wennberg informerade om den kommande utställningen i form av en container. 

Den är under uppbyggnad på Gotland och intervjuer pågår med den som skall anställas 

som projektledare och blivande informatörer. Den kommer att visas på Gotland, därefter 

sker premiären under KBV V2239 i Umeå, där utställningen bli kvar i tre veckor. Därefter 

kommer den att flyttas runt i landet med Östersund och Falun som nästa orter. Den riktas 

mot gymnasieungdomar, men även FFO kan ta del av den. Presentationen biläggs 

mötesnoteringarna. 

 

3 Avtal 

Nya avtal 

RKC rapporterade om de förda förhandlingar som förts, och om avtalssituationen för: 

• Skåne 

Avtalet är undertecknat och ligger på hemsidan. Det är väldigt detaljerat i form av 

vilka befattningar och vilken materiel som skall ingå och ansvarsområdet för 

FAK/MTE.  

• Jordbruksverket 

Avtalet är klart. Även detta avtal är detaljerat och innehåller ingen prislista. Den 

ligger separat för sådana saker som uppsättning och lån av tält och fordon. 

 

4 Projekt och KBV – omfördelning på grund av aktuell situation 

Anders Persson redogjorde för att man kan ansöka om att få omfördela beviljade 

projektpengar. En sådan orsak kan vara att en kår vill göra in insats i samband med 

rekrytering och introduktion av nya medlemmar. 

 

5 Materielsituationen 

Anders Persson redovisade om förhandlingarna om överskottsmateriel med FM, och vad 

som tillkommit sedan föregående kårchefsråd. För närvarande gäller det ett antal 

hjullastare, fem lastbilar och fem personbilar. De kommer att fördelas i enlighet med 

kårernas önskemål och behov. Som tidigare nämnt skall det etableras minst fem 

materielpooler över landet. 

 

6 Justering av klädkoden 

Då det har inkommit kommentarer om hur föregående redovisning av den uppdaterade 

klädkoden uppfattats, redogjorde Anders Persson för den översyn som gjorts. När 

Rikskåren i kallelse skriver att föreningsdräkt gäller, så skall den bäras enligt gällande kod. 

Likadant kan en enskild kår begära samma av sin styrelse vid en sammankomst. I övrigt 

gäller att lämpliga, vårdad och rena kläder gäller i alla sammanhang där en medlem 

representerar FAK. 
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11 Avslutning 

RKC avslutade Kårchefsrådet med att tacka Per-David Wennberg som höll i trådarna för 

uppkoppling och mötesordningen. Han tackade också deltagarna för de inlägg som gjordes 

under dagen. 

 

 

   

Vid mötesnoteringarna 

 

Klas Göran Asplund 

RKS 

 

 

 

Curt-Ove Jakobsson 

RKC   


