Nyhetsbrev april 2021
Frivilliga Automobilkåren
FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera
tunga fordon hos män och kvinnor. Att motivera och förbereda
förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar
när samhället så kräver. Vi utbildar egna instruktörer för interna och
externa utbildningsbehov.

Rikskårchefen har ordet
Bästa FAK:are!
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Bandvagnar på hög höjd
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När kriget kommer

Vi står mitt i den tredje pandemivågen men alla FAK:are måste ha intagit
startblocken för att dra igång verksamheten så fort som möjligt när den lugnat
ner sig. Trots pandemin har vi ändå lyckats genomföra ett antal
bandvagnskurser samt ett stort antal digitala möten. Snart har alla kårer
genomfört sina Kårstämmor genom hybridmöten där ett mindre antal suttit vid
den nyanskaffade konferensutrustningen och övriga ute vid sina egna datorer.
Många kårer har med denna metod uppnått det största antalet medverkande
medlemmar i sina stämmor. Troligen vann FAK-Gotland där 97% av
medlemmarna deltog. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att alla
bibehåller engagemanget och känslan för FAK och övrig frivilligverksamhet när
vi nu närmar oss sommar och risk för skogsbränder mm. Under vintern och
våren har vi varit insatta i snökaos och stöd till pandemidrabbade men den
absolut största insatsen genomfördes av många FAK:are under fågelinfluensan i
Fliseryd. Mer om detta i angränsande reportage.
I övrigt kan konstateras att sommaren och framförallt hösten riskerar att hamna i
en ketchupeffekt. För alla som deltog vid de två Kårchefsråden är det ingen
nyhet men för övriga kan meddelas att vi fått fler verksamhetsuppdrag än
någonsin 2021. Om ni går in på vår hemsida, fak.se, så ser ni alla utbildningar
som man kan anmäla sig till. Kontakta er Kårchef eller utbildningsansvarige och
anmäl er för de utbildningar som ligger i er utbildningsstege eller om ni är nya
medlemmar så anmäl er till någon grundutbildning, men återigen via er
kåransvarige.
Det finns dessutom mängder av utbildningar anpassade för oss som
Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Allt detta
finns att söka på frivilligutbildning.se där också mer information om
Totalförsvarets uppbyggnad återfinns.
Slutligen önskar jag er alla en härlig vår och lagom varm sommar. Pandemin
kommer att påverka oss mindre och mindre men det kommer att ta sin tid. Allt
kommer kanske inte att bli som förut men vi inom FAK ska se till vara beredda
att med professionell kompetens ställa upp för Totalförsvaret när så behövs.
Var försiktiga och ta hand om er!
Curt-Ove Jakobsson
Rikskårchef

Den största insatsen i FAK:s historia!
Den 13 februari avslutades
FAK:s insats i Fliseryd Småland.
Det var den 18 januari som
Jordbruksverket beslöt upprätta
ett skydds- och övervakningsområde
enligt epizootilagen med anledning
av att fågelinfluensa konstaterats vid
en produktionsanläggning i Fliseryd.

FRIDA äntligen igång!

I samband med upprättande av zonen begärde Jordbruksverket stöd
av FAK-F/MTE Jönköping med att sätta upp och drifta
sjukvårdstält inklusive värme och personal för underhåll av
materialen.
MTE-depån Jönköping stod för transport och utrustning och FAKKalmar för personal och ledning på plats.

Efter en längre tids förseningar
kunde FAK den 1 mars helt gå
över till de nygamla
medlemsregistret, FRIDA.

Totalt sattes 22 sjukvårdstält 4 upp som driftades med FAK:s
personal sju dagar i veckan mellan kl. 0700-2300. Den omfattande
insatsen gjorde att även personal ifrån intilliggande kårer deltog.

Kårernas registeransvariga har
gjort ett föredömligt bra arbete
som underlättat övergången.

Insatsen som pågick i 26 dagar
är den största i FAK:s historia
och tack vare erfarenhet, bra
organisation och engagerad
personal löstes uppgiften på ett
mycket bra sätt, något som
uppmärksammats
med ett officiellt tack ifrån
Statens Jordbruksverk.

Arbetet kommer nu att fortsätta
med att utveckla och anpassa
FRIDA till FAK:s organisation.
Huvuddragen i Rikskårstyrelsen
förslag till central
medlemsavgift och framtida
struktur.

Läs och se mer på fak.se under FAK Jönköping och Kalmar

.

Kårchefsråd 2021 en digital upplevelse i två
delar!
Vid Riksstämman i september i år
kommer Rikskårstyrelsen föreslå
att det införs en central
medlemsavgift.
Förslag innebär att det införs en
avgift för ordinarie medlemmar på
250 kr/år.
Familjemedlemmar och
medlemmar under 18 år samt över
70 år föreslås betala 100 kr/år.
Vidare kommer ett förslag på
inriktning av FAK:s framtida
struktur att läggas fram. Förslaget
innebär att FAK skall sträva mot
en organisation med en kår per
län.

Med anledning av den pågående pandemin
genomfördes årets kårchefsråd via ZOOM
under två lördagar.
Vid kårchefsrådets två mötesdagar har många punkter behandlats.
Kårcheferna har erhållit en genomgång av föregående års verksamhet och
ekonomi samt den planerade verksamheten för innevarande år.
Mötet har också fått en genomgång och diskuterat styrelsens förslag till en
central medlemsavgift samt den framtida strukturen för FAK:s organisation.
Under del 2 fick deltagarna en genomgång av Barbro Holmgrens utredning om
inrättande av civilområden med tillhörande civilområdeschefer samt ny struktur
för statliga myndigheter och beredskapssektorer.
Läs mer och ta del av presentationer på fak.se

Sjukvårdstältet i Karlshamn är nu avvecklat!
Efter nio månader av konstant drift så har nu sjukvårdstältet utanför sjukhuset i Karlshamn avvecklats.
Sjukvårdstältet etablerades på uppdrag av region Blekinge i början av april 2020 för att användas som första
sluss vid mottagandet av patienter. Tältet var först tänkt som en tillfällig lösning under en kortare tid men
uppdraget förlängdes i omgångar och i samband med avvecklingen av tälten i Karlskrona under hösten 2020 så
beslöts att Karlshamn skulle fortsätta fram till årsskiftet.
Under januari så förnyades kontakten med region Blekinge och det beslutades då att avveckla Karlshamnstältet 1
februari
Avvecklingen utfördes under ledning av Christer Dahlberg med hjälp av ytterligare några medlemmar. Kåren
riktar ett tack till Christer och till övriga som hjälpte till med avvecklingen.

MÅNADES TIPS:
Se Försvarsmaktens
miniserie i fem delar:

Kåren vill också ta tillfället i akt att rikta
ett stort varmt TACK!! till Mikael Jansson
som under hela perioden tältet varit i drift
agerat daglig tillsyningsman av tältet och
säkerställt driften av det så att regionens
personal kunnat arbeta med mottagandet
av patienter.
Nu är tältet åter i Kårens förråd för att
torka och få en översyn innan det packas
för att kunna sättas in vid insats igen.
Jonas Bärnheim
Kårchef i FAK-Blekinge.
Göran Kullving vid tältet som står på tork

Serien handlar om framtidens
hotbild. Det förklaras hur en konflikt
skulle påverka oss och det svenska
samhället samt vilka krav det ställer
på vårt framtida militära försvar.
Programledare är Melker Becker
känd ifrån bl.a. Hemliga svenska
rum, Svenska hemligheter, Kalla
krigets fordon.

NYHETSBREV
Du prenumererar väl på MSB:s nyhetsbrev?
Om inte så gå in på https://www.msb.se/nyhetsbrev och anmäl dig så missar du
inget intressant!

Här hittar du serien:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/omforsvarsmakten/darfor-finnsforsvarsmakten/nar-kriget-kommer/

KRISBEREDSKAPSVECKAN
På MSB:s hemsidan kan du också läsa om Krisberedskapsveckan som i år
genomförs vecka 39. Planering och framtagande av kampanjmaterial pågår hos
MSB.

Lyssna, lär och fundera!

Poddar* blir allt populärare och det
finns allt emellan himmel och jord
att lyssna på. En som kanske
passar oss som är intresserade av
ex. hemberedskap är just podden
Hemberedskap!
Den görs av Niklas Larsson och
Anette Staaf, båda instruktörer i
Civilförsvarsförbundet. Det finns en
mängd avsnitt i olika ämnen att
lyssna på.
Här hittar du podden:
https://hemberedskap.libsyn.com/
*Vad är en podd?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poddradio

Förutom dom grundläggande och återkommande målen för KBV,
att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
att den lokala riskkommunikationen utvecklas,
så är årets tema Demokrati med anledning av att Sverige i år firar 100 år av
demokrati.
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlatstod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/
TERRORATTENTAT
Terrorattentat är inget vi vill skall ske eller behöva uppleva och risken är liten att
vi råkar ut för det. Men som alltid är det bra att vara förberedd och det ökar dina
chanser att klara dig om det skulle inträffa.
MSB har tagit fram men enkel webbutbildning med vad du behöver göra och
tänka på vid ett terrorattentat.
https://webbutbildning.msb.se/utb/terrorberedskap/player.htm?nw=true#page16
06378789108

Den gånga vintern har delar av landet drabbats av stora snömängder
under kort tid vilket orsakat stora problem. I januari var läget så
allvarligt att Trafikverket beslöt att mobilisera sina resurser i Östersund
och Skellefteå.

Här ser vi delar av Bandvagnsstyrkan i Östersund med förare ur FAK och
Bilkåren stå beredda att hjälpa till i takt med att snöstormen tilltog i
styrka!
Missa inte att gå in på
hemsidan under
Utbildning/Aktuella
kurser för att se vad som
är på gång.
Där ligger alla våra
centrala kurser
upplagda.
FAK har sökt ytterligare
utbildningsmedel ifrån
MSB och vi hoppas på
svar i maj.

Nyfiken på övriga
frivilligorganisationer och
vad det finns för
utbildningar, då skall du
kolla in sidan
www.frivilligutbildning.se

Vid långvarig och kraftiga snöoväder är behovet av snöröjare stort!
Efter önskemål ifrån Länsstyrelsen i Norrbotten har MTE Norrbotten
utbildat sina förare i snöröjning med olika redskap.

I början på april
genomfördes i
Värmland en
snöutbildning för
bandvagnsförare.
Bland annat besöktes
Granberget, Värmlands
högsta punkt 700 m.ö.h.
Den branta terrängen
och snödjupet gav
deltagarna en bra insikt
i vad en bandvagn
klarar av!

