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Rikskårchefen har ordet!

Bästa FAK:are!

En mycket speciell sommar börjar lida mot sitt slut och det är dags att 

ta nya tag inför hösten och kanske se fram emot ännu en speciell 

period i pandemins tecken. I olika massmedia kan man läsa att 

Sverige går på sparlåga tack vare alla permitteringar och andra 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det färgar av sig även inom de 

Frivilliga Försvarsorganisationerna där till exempel alla 

Försvarsmaktsuppdrag varit pausade sedan mitten av mars men ska 

komma igång den 1 september igen. Vi inom FAK som uteslutande 

har uppdrag från MSB har däremot genomfört huvuddelen av 

planerad verksamhet men ändå märkt av samhällets inbromsning på 

olika sätt. På vissa håll har det varit svårt att återta det där härliga 

engagemanget som vi hade innan Coronan satte klorna i oss. Det 

varierar självklart eftersom alla de medlemmar som ställt upp i olika 

insatser med transporter av mediciner, livsmedel, packat 

testutrustningar och byggt Coronatält mm har legat i som iglar och 

bevisat vilken kraft det finns i vår organisation. Ett stort erkännande till 

dessa insatser som fått stor uppmärksamhet i samhället. 

Även inom den ordinarie kursverksamheten har det visats 

engagemang. Själv var jag i Östersund i helgen där det genomfördes 

en MTE-kurs för Lastbil/lastbil med släp. Kursdeltagarna hade tungt 

körkort från start men kanske inte nyttjat detta på en tid. Efter två 

dagars backande och körande på körgård och landsväg var alla 

tillbaka på högsta skicklighetsnivå igen och beredda att sättas in 

närhelst ett behov uppstår. Ni kan läsa lite av kursdeltagarnas 

upplevelser här intill.   

Oavsett hur pandemin slagit ska vi ta till oss dess erfarenheter och 

nyttja dessa i framtiden. Därför kommer jag själv och vice 

Rikskårchefen Per-David Wennberg, att besöka samtliga kårer under 

hösten/vintern 2020/2021. Även Kanslichefen Kristian Reinoso 

kommer att medverka vid vissa tillfällen. Vi kommer dels att ha en 

introduktionsdel för nya medlemmar eller kandidater att bli medlemmar 

i någon av de 18 Frivilliga Försvarsorganisationerna och dels en riktad 

FAK workshop likt de som genomförts de senaste två åren med fokus 

på att stödja återstarten av samhället. Det är därför mycket viktigt att 

redan nu försöka rekrytera nya medlemmar på bredden dvs även 

utanför våra normala intresseområde så att vi verkligen kan vara en 

del av lösningen i det nya Totalförsvaret. Oavsett om det gäller 

skogsbränder, snöstormar, översvämningar eller pandemier där hela 

samhället stängt ner sin verksamhet och sina gränser så finns vi som 

en resurs att räkna med. En utmaning att ta på allvar!

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

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.

I detta nyhetsbrev 
bl.a.:

Kårworkshoppar 
2020/2021

MTE utb. I 
Östersund

Månadens tips: 
Gratis utb.

Lyckad insats i 
Trelleborg

Se upp för vilt!

Varför engagera sig? 
Vad gör de frivilliga 
försvars-
organisationerna?
Vad kan jag göra för 
att bidra?

Frågorna kan vara 
många men 
broschyren som togs 
fram av MSB för två 
år sedan är ett bra 
material att ha med  
sig vid ex. 
uppsökande 
verksamhet. 

Klicka på länken 
nedan, ladda ner, 
skriv ut och ha med 
dig!

https://www.msb.se/siteass
ets/dokument/amnesomrad
en/krisberedskap-och-civilt-
forsvar/frivilliga/du-behovs-
din-insats-gor-skillnad.pdf



Kårworkshoppar 
2020/2021.

Frivilliga Automobilkåren 
genomför för tredje året i rad 
kårworkshoppar för samtliga 
kårer. 
De genomförs på 12 olika 
orter och vi vänder oss särskilt 
till nya och blivande medlemmar 
i FAK eller annan 
frivilligorganisation med den 
introduktionsutbildning som nya 
medlemmar i 
frivilligorganisationerna skall 
genomgå. Även övriga 
medlemmar är välkomna i mån 
av plats då vi följer 
Folkhälsomyndighetensregler 
gällande evenemang och 
sammankomster.

Kårworkshopparna genomförs 
preliminärt vid följande datum 
och orter:

• 24 oktober i Höllviken 
• 25 oktober i Ljungby 
• 7 november i Jönköping 
• 8 november i Trollhättan
• 14 november Visby
• 21 november I Gävle
• 28 november i Eskilstuna 
• 29 november i Karlstad 
• 12 december i Karlskrona 
• 16 januari i Östersund
• 17 januari i Umeå
• 23 januari i Skellefteå

Kontakta din kår för mer 
information och anmälan.

LYCKAD INSATS I 
TRELLEBORG AVSLUTAD!

FAK Malmö har ifrån april till juli haft 
förare insatta i den insats som 
FRG Trelleborg genomfört åt 
Trelleborgs kommun gällande 
handlingsservice för Covid-19s 

riskgrupper.

Insatsen har gått bra och vi har haft 5–6 
förare som vi alternerat mellan och 
samarbetet mellan FAK, FRG och 
kommunen har fungerat mycket bra 
säger Henric Pettersson FAK-Malmö som 
ansvarat för att planera och schemalägga 
de insatta förarna. 

Från början var två fordon i bruk som 
bemannades av en ifrån FAK och en ifrån 
FRG men på slutet var endast ett fordon 
igång. Packning av varorna gjordes till en 
början av Svenska Kyrkan men övertogs 
senare av FRG/FAK.

-Vi samlades vid ICA och delade upp 
transporterna som mestadels skedde i
Trelleborgs tätort. Förutom livsmedel 
skedde även leveranser av apoteksvaror 
säger Per-Eric Westman som deltog som 
förare.

Förutom sin leverans fick mottagarna 
även en stunds social kontakt som var 
mycket uppskattat.

-Ett intressant och fint uppdrag och det 
känns bra att kunna ha hjälpt till avslutar 
Per-Eric.

Totalt så packades 4122 artiklar under 
insatsen och FAK Malmö har fått tack 
ifrån FRG Trelleborg samt
civilförsvarssamordnaren Stefan Jönsson 
på Trelleborgs kommun.

MÅNADES TIPS:
MSB:s Digital 

informationssäkerhetsutbildn
ing för alla! (Disa)

Informationssäkerhet blir allt 
viktigare så varför inte 
genomföra en gratis 

webbutbildningen i kåren.

Så här skriver MSB om 
utbildningen:

Vi lever idag i ett 
informationssamhälle där information 
bearbetas, lagras och kommuniceras i 
större omfattning än tidigare. Både på 
vår arbetsplats och i vårt privatliv 
hanterar vi dagligen stora mängder 
information. Därför är det viktigt för 
organisationer att deras anställda har 
bra kunskap om säker 
informationshantering.
Syftet med Disa är att på ett enkelt 
sätt ge alla medarbetare en 
grundförståelse för 
informationssäkerhet. Utbildningen 
kan användas av alla anställda i en 
organisation eller som en 
introduktionsutbildning för 
nyanställda, vikarier, konsulter eller 
annan inhyrd personal.
Avsnitt
Disa innehåller tio olika delar som alla 
tar upp olika aspekter av 
informationssäkerhet.
•Säkert beteende
•Lösenord
•Säkerhetskopiering
•Molntjänster
•E-post
•Sociala medier
•Granska avsändaren
•Skadlig kod
•Utanför arbetsplatsen
•När det blir fel

Länk till utbildningen:
https://www.msb.se/sv/utbildning--
ovning/alla-utbildningar/datorstodd-
informationssakerhetsutbildning-for-
anvandare-disa/



SE UPP FÖR VILT!

Nu när hösten är nära och det börjar blir 
mörk då ökar risken för viltolyckor. I 
Sverige inträffar en viltolycka var 8:e 
minut, hittills i år har över 32 000 
viltolyckor inträffat!  
Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i 
Jaktförordningen är du skyldig att anmäla 
om du krockar med en björn, varg, järv, 
lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, 
utter, vildsvin, mufflonfår och örn 
rapporteras till polisen även om djuret 
inte är synbarligen skadat. Platsen skall 
också märkas ut, nedan finns en länk så 
du kan skriva ut Viltolycksremsan och 
lägga i bilen. Läs mer på 
www.viltolycka.se

https://www.viltolycka.se/upload/files/viltolycksremsa
A4130823.pdf 

Vill du också gå kurs?
För information om 
kursutbudet samt vad som 
krävs för att få delta gå in på FAKs
hemsida.

https://www.fak.se/vara-kurser

MTE-fortsättningskurs i Östersund!

Helgen den 22-23 augusti genomfördes i Östersund en MTE-
fortsättningskurs för Lastbil/lastbil med släp. 
Med på  kursen deltog medlemmar  från Jämtland, 
Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten samt 
medlemmar ifrån Bilkåren. FAK administrerade kursen
En av deltagarna var Mikael Hedberg som till vardags arbetar 
på gymnasieskolan Torsta som Skogmaskinsinstruktör 

-Kurser var kul och mycket bra 
med modernt material som vi 
fick öva på säger Mikael!

Kursledare var Tony och Leif 
och materialen som användes 
kom ifrån Z-trafikskola samt 
lokala åkerier.

http://www.viltolycka.se/
https://www.fak.se/vara-kurser

