
Rikskårchefen har ordet!

Bästa FAK:are!

Julen närmar sig med stormsteg och vi börjar summera 2021 där FAK genomfört planerad verksamhet till nästan 

100% trots ytterligare ett Pandemiår. Tack vare att enbart medlemmar som är fullvaccinerade medverkat i våra 

aktiviteter så har vi kunnat hanterat en mycket besvärlig situation. I undantagsfall har vi också genomfört 

snabbtester för att hålla smittan borta men från den 1 december i år då FHM och Regeringen återinfört vissa 

restriktioner gäller det att vara vaccinerad. Det är självklart ett bekymmer att vissa medlemmar väljer bort 

möjligheten att skydda sig själv och sin omgivning och just nu har vi inget annat val än att pausa deras medverkan i 

FAK. Pandemin ser ut att vara här för att stanna en längre tid varför vi får lita på påfyllnadsdoser efterhand och 

anpassa vår tillvaro därefter.

Jag och vice Rikskårchefen Per-David Wennberg har genomfört workshopar hos ¾ av antalet kårer i landet. En 

fantastisk upplevelse att kunna träffa alla medlemmar – nya såväl som gamla och få en ögonblicksbild av läget ute 

hos kårerna. Vi ser att de gångna två åren hos en del fått negativa konsekvenser i form av minskat engagemang och 

social gemenskap. Men hos de flesta kårerna har verksamheten tagit ny fart och efterfrågan på våra tjänster och 

kompetenser har växt under Pandemin. Flera kårer har stöttat både Regioner, Länsstyrelser och andra myndigheter 

med logistikpersonal och utrustning. Och just utrustning och fordon är ett prioriterat område just nu. Vi har nu fått 

löfte av Försvarsmakten (FM) att bli tillfrågade i första hand när materiel avvecklas. Vi hoppas nu få slippa se 

mycket kvalitativt bra fordon som tillhört FM bjudas ut på den civila marknaden i stället för att kunna återanvändas 

inom det civila försvaret. Riksstämman beslutade att det ska byggas upp minst 5 materieldepåer i landet med 

utrustning som tält, fordon, elverk mm som vi kan nyttja till Totalförsvarets bästa och som dessutom tjänar som 

dragplåster vid rekryteringsverksamheten. 

Vi hoppas också slutligen få ordning på tillgången till FM övningsfält så att vi kan hålla uppe en hög nivå på vår 

kursverksamhet. Kursdeltagarna ska självklart få reda på i god tid dels om man är antagen, dels var utbildningen ska 

genomföras. 

Jag önskar alla FAK:are och era familjer en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!!!!! 

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.
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Workshopturné 2021-2022!

I detta nyhetsbrev:

• Workshopturné

• Nyårsbudskap ifrån 
MSB

• Kårchefsråd 2022

• Vad gäller för 
Covid-19 
restriktioner vid 
FAKs verksamhet

• Samlade råd till 
privatpersoner

• Sugen på 
utbildning?

Ett bildcollage ifrån höstens workshopar. 
Alla workshopar har inletts med en genomgång av vår värdegrund 
sedan har allt ifrån läget i omvärlden till det militära och civila 
försvarets uppbyggnad och framför allt FAK behandlats. Det har varit 
många intressanta och givande diskussioner där nya och gamla 
medlemmar bidragit till lyckade dagar.
Efter nyår är det dags för de återstående kårerna att genomföra sina 

workshopar.

OBS!

Glöm inte anmäla ändrad 
adress till din kår så 

missar du inget!



MSB levererar nyårsbudskap!

Med början den 20 december så påminner MSB om att 

stärkas sin beredskap via en annonskampanj som är en 

förlängd del av Krisberedskapsveckan. Kampanjen ligger rätt i 

tiden med Pandemi, höga elpriser, IT-attacker på flera företag 

och vinterkyla över hela landet!

En undersökning gjord av MSB visar att många vill förbättra 

sin krisberedskap men kommer inte igång varför man hoppas 

att några olika nyårslöften skall ge en förändring.

Sugen på att gå 
en utbildning?

I början på nästa 
år kommer du att 
hitta alla 2022 års 
utbildningar på 
hemsidan så håll 
koll på:

www.fak.se/vara-
kurser

Du följer väl FAK på 
FACEBOOK OCH 

INSTAGRAM?

FACEBOOK
INSTAGRAM

De budskap man kommunicerar är:

• Nästa år ska jag träna mer biceps... så

jag orkar hålla igång vevradion.

Ditt nyårslöfte kan betyda mer i en kris.

Börja året med att kunna klara dig utan

telefon.

• Nästa år ska jag spara mer... ifall

matbutiken utsätts för ett cyberangrepp.

Ditt nyårslöfte kan betyda mer i en kris.

Börja året med att lägga undan

kontanter.

• Nästa år ska jag planera min

shopping... ifall det blir snökaos.

Ditt nyårslöfte kan betyda mer i en kris.

Börja året med att bunkra mat för en

vecka.

• Nästa år ska jag bli en varmare

människa... även om elementen kallnar.

Ditt nyårslöfte kan betyda mer i en kris.

Börja året med att köpa en extra varm

filt.

• Nästa år ska jag dricka mer vatten...

även om kranen spolar torrt.

Ditt nyårslöfte kan betyda mer i en kris.

Börja året med att skaffa en vattendunk

Klicka HÄR för att läsa mer!

https://www.fak.se/vara-kurser
https://www.facebook.com/FAKRiks/
https://www.instagram.com/frivilligaautomobilkarenfak/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/nyarsbudskap-2022/


Vad gäller för covid-19 
restriktioner vid verksamhet 

inom FAK

FAK har sedan Pandemin startade hanterat 
all verksamhet enligt 

Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Efterhand som alla 

haft möjlighet att vaccinera sig gäller 
därför sedan den 1 december 2021 

följande:

Åtgärder för att begränsa spridning av 
covid-19
FAK följer regeringens och 
Folkhälsomyndighetens åtgärder för att 
begränsa spridning av covid-19.

För att delta på FAK utbildningar och övrig 
verksamhet krävs E-hälsomyndighetens 
covidbevis som ska uppvisas i samband med 
ankomst till av FAK anordnad verksamhet 
innan man sammanträffar med övriga 
deltagare.

Om man har influensaliknande symtom ska 
man avstå från att delta.

På våra kurser uppmanas alla att ta eget 
ansvar att förhindra smittspridning, tex 
genom att hålla avstånd, god handhygien 
samt omedelbart anmäla om man känner 
av influensaliknande symtom.
Kursledningar skall särskilt planera utifrån 
detta så att utbildningar kan genomföras så 
smittsäkert som möjligt. Utrustning för 
testning ska finnas på kursplatsen.

Individer som inte är fullvaccinerade (2 
doser) får tills vidare avstå från kurser eller 
annan verksamhet inom FAK. Detta gäller 
även instruktörer.
FAK förutsätter att alla som erbjuds vaccin 
ska vaccinera sig, om inte för sin egen 
säkerhet, så för samhällets.

Dessa åtgärder gäller tills vidare

Samlade råd till 

privatpersoner på 

en sida!

I början på december stängde 

MSB ner sidorna Dinsäkerhet.se 

och Säkerhetspolitik.se och har 

nu samlat råd som riktar sig 

direkt till privatpersoner inom 

ämnen som till exempel 

hemberedskap, brandsäkerhet 

och naturolyckor på:

https://www.msb.se/sv/rad-till-

privatpersoner/

Kårchefsråd 2022

Den 26–27 februari genomförs Kårchefsrådet i 

Skövde under temat: Att verka under pandemin.

Kårerna har fått i uppgift att ta fram förslag på 

aktiviteter och projekt för 2022 som fokuserar på 

att öka medlemsantalet och engagemanget. 

Förslagen skall senast 31 januari skickas in till 

Rikskåren och under kårchefsrådet kommer RKC i 

samarbete med projektansvarige andre vice RKC, 

Anders Persson, att diskutera med respektive 

kårchef/utbildningschef om kårernas föreslagna 

projekt. 

Så har du som medlem några idéer och/eller tips 

på bra aktiviteter så kontakt din kårchef. 

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/



