
Nyhetsbrev jul 2020
Frivilliga Automobilkåren

Rikskårchefens Julhälsning!

Bästa FAK:are!

Julen närmar sig och allt är inte som vanligt! I augustis informationsbrev trodde jag att 

slutet på pandemieländet var nära men ack så fel jag hade. Läget är värre än någonsin 

och min inriktning att träffa alla kårer med nya såväl som gamla medlemmar under 

hösten/vintern kommer inte att kunna genomföras. Endast två workshopar gick i mål och 

det var för de fyra kårerna i Skåne och därefter Halland och Kronoberg. Dessa två tillfällen 

blev mycket lyckade enligt min uppfattning. Kårerna representerades av medlemmar som 

var vetgiriga och engagerade vilket skapade debatt om Totalförsvaret i allmänhet och FAK 

i synnerhet. Dessutom framkom en del förbättringsåtgärder på själva innehållet och 

framförandet som redan i omgång två var omsatta och som mottogs positivt. Jag hoppas 

verkligen att vi kan komma igång så fort som möjligt till våren med resten av de planerade 

workshoparna. Vi har några bandvagnskurser också att ta igen nästa år eftersom två 

sådana tvingades ställas in under hösten samt en mekanikerkurs. Även de planerade 

MTE-slutövningarna i Jönköpingstrakten hamnade på restlistan. 

Det är alltså nya tag som gäller 2021! Vi har offensivt gått in med ett relativt stort behov av 

utbildningsuppdrag till MSB nästa år och vi ser en viss möjlighet att få huvuddelen av 

dessa godkända. Detta beror främst på att MSB fått ett extra tillskott på 30 miljoner 

fördelat på utbildningsuppdrag 23 mkr och organisationsstöd 7 mkr. Men det beror också 

på att MSB sett att FAK levererar rätt personal med hög kompetens efter genomförd 

utbildning. Det är därför så viktigt att alla våra medlemmar får rätt förutsättningar när man i 

dialog med kårchefen/utbildningsansvarig kan komma fram till ens personliga utveckling 

och ”karriär” i kåren. Att sätta fokus på medlemmarnas möjlighet till engagemang i 

respektive kår är helt avgörande för hur FAK kan utvecklas. Vi har därför startat upp en 

strukturkommitté som ska se över om vi med nya indelningar och nya samarbetspartners 

kan komma ännu längre i strävan att bli mer effektiv och anpassad för både våra 

medlemmar och de aktörer som vi skall stödja. Strukturkommitténs uppgifter kan ni läsa 

mer om på vår hemsida. 

En annan åtgärd som nu håller på att verkställas är att varje kår får ut en anpassad 

konferensutrustning med dator, projektor, konferenskamera och konferensmikrofon som 

ska användas till hybridmöten eller helt digitala möten. Detta skall medverka till att man 

framförallt ska hålla bättre kontakt med sina medlemmar i kåren men också att man enkelt 

kan koppla upp sig i centrala möten som t.ex. Kårchefsråd mm. Om pandemin bidragit 

med något positivt så är det väl att vi lärt oss att hålla dessa digitala möten både effektivt 

och strukturerat. Jag är ändå övertygad om att vi måste komma tillbaka till fysiska möten 

när Coronan släppt greppet även om en hel del framöver kommer att dialogiseras digitalt. 

Med hopp om en trygg och säker Jul och ta hand om Er!

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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Jan-Eric Malmin 1947-2020

Kårchefen i FAK-Kronoberg och medlemmen i FAK 
Rikskårstyrelse Jan-Eric Malmin avled hastigt i sitt hem  tisdagen 
den 10 november.  En otroligt uppskattad medarbetare inom 
FAK har rykts ifrån oss och våra tankar går till döttrarna Camilla 
och Madelein och deras familjer.

Jan-Eric begravdes i kretsen av sina närmaste den 4 december 
och vid en minnesstund som hölls samma dag deltog 
Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson samt representanter ifrån FAK-
Kronoberg.

Rikskårstyrelsen tittar på framtid och förbättringar!

Vid det senaste styrelsemötet diskuterade Rikskårstyrelsen ett antal frågor rörande 
framtiden. Diskussionen resulterade i fyra konkreta punkter som styrelsen skall arbeta 
vidare med.

En stadgekommitté har tillsatts som skall ta fram ett förslag på central hantering av 
medlemsavgiften. 

En strukturkommitté skall se över kårstrukturen, i ett första steg skall möjligheten att 
inlemma FAK Norra Älvsborg i FAK Skaraborg. Steg två skall komma med förslag på ny 
indelning som skulle kunna gälla tidigast 2023.

Som steg tre skall strukturkommittén se över ev. framtida samarbetspartner FAK skulle 
kunna kan gå samman med för att säkerställa organisation och verksamhet över tid. 
Detta skall ha en horisont på 5-10 år och genomföras förutsättningslöst från hur 
FFO:erna ser ut i dag. 

Arbetet och förslagen kommer att föredras på kommande KC-råd samt behandlas på 
Riksstämman 2021.

Läsvärt i jul!

Rädd eller beredd?
MSB har tagit fram 
utbildningsmaterialet Rädd eller 
beredd? som en uppföljning till 
broschyren "Om krisen eller 
kriget kommer". Materialet 
innehåller en filmserie, en 
scenarioövning som görs i grupp 
och en handledning. Det kan 
användas i alla sammanhang där 
människor träffas och samverkar.

Klicka eller kopiera länken 
nedan:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--
civilt-forsvar/samlat-stod-till-
kommuner/krisberedskapsveckan/radd-eller-
beredd/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecif
ied&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Kansliet förstärkt!
För att förstärka 
kansliet, har 
Anders Persson,  
anställts på 25 % 
fr.o.m. 1 december 
som  utvecklings- & materielchef

Anders ska i första hand ansvara 
för kontakten med 
Försvarsmakten när materiell 
som FAK är intresserade av, skall 
avvecklas. Han ska också vara 
FAK:s ägareföreträdare för den 
materiell som de lokala kårerna 
idag äger.

Dessutom kommer Anders 
ansvara för sammanställningen av 
projekt och 
Krisberedskapsveckan.
Anders är även kårchef i FAK-
Malmö.



MÅNADES TIPS: 

Första hjälpen kit!

Nu i juletider så skall 
skinkan skäras det skall 

eldas i öppna spisen och 
värmas glögg! 

Mysiga saker som oftast 
går bra, men om olyckan 
skulle vara framme så se 
till att du har ett Första 

hjälpen kit hemma, 
kanske en lämplig 

julklapp?   

Har du ingen 
brandsläckare hemma så 
är det ett annat tips på 

julklapp. Du som har 
brandsläckare har väl 

kontrollerat att den är ok? 

Kårworkshopar, en turné med förhinder!

Innan pandemin satte stopp hann vi 
genomföra två kårworkshopar, i Höllviken 
med Skåne kårerna och i Ljungby med 
Kronbergs och Hallands kårerna.

Det var två lyckade workshopar med aktiva och intresserade deltagare. 
Under dagen fick man en gedigen Totaltförsvarinformation samt 
möjlighet att sitta kårvis för att diskutera både kårens verksamhet som 
framtida engagemang för nya och gamla medlemmar. 

Övriga workshopar under 2020 tvingades 
vi ställa in och i dagsläget är det ytterst 
osäkert när övriga kan genomföras.
Håll koll på hemsidan och med din med 
din kår för utvecklingen framöver!

Medlemsökning med 136%

Vår nyaste kår, Gotlandskåren står för årets största 
medlemsökning! I början på året var man 19 medlemmar i 
skrivande stund är man 45 medlemmar! 
En ökning med 136 %!

Så här sammanfattar  kårchef Åsa Wackelin framgången: 

-Vi har jobbat hårt, mycket med att synas i media så allmänheten ser oss. Vi har delat ut flygblad utanför 

matmarknader och berättat om vår verksamhet. Vi har varit intervjuade i Radio flera gånger, och P4 Gotland 

lyssnar flertalet gotlänningar på. Vi har kontaktat tidningarna och det har resulterat i flera mittuppslag.

Vi hade vår prova-på-dag som visade upp vår förening och skapade en nyfikenhet hos medborgarna. Det i 

sin tur resulterade i flera medlemmar och flera som nu gått MTE-Intro.

Jag tror mycket beror på att vi är på tårna, vi är aktiva och vi ser inget som omöjligt. När vi stöter på hinder 

så lägger vi oss ej ned och säger, vad syn, det gick inte. Utan vi ser det som en utmaning att vinna över 

problemet! Vi är målinriktade och tävlingsinriktade. När vi var helt nya fick vi höra att det var väl onödigt att 

starta en ny organisation på Gotland. Vi kunde väl istället gå med i en befintlig. Detta kommer aldrig gå. Det 

är ett effektivt sätt att i alla fall få igång mig! Säg att inget går och jag ska bevisa att det gick! 

Vi anordnade en tjejkväll för att köra bandvagn. Det kom flera stycken! Riktigt kul. En av dem är nu blivande 

bandvagnsförare. 

Så jag tror att hårt arbete, kreativitet, nyfikenhet och 

att hela tiden jobba för att behålla intresset för FAK, 

det ger nya medlemmar. Sedan att ensam inte är stark 

är också bra att veta. Mycket av detta har kunnat utföras 

tack vare bra stöd från vår Riksorganisation. 

Så samverkan och hårt arbete kommer en långt på.

Vi i styrelsen FAK Gotland lever helt enkelt efter tesen: Inget är omöjligt – det omöjliga tar bara lite längre 

tid, avslutar Åsa



TGB 11 ”Maglarp!

FAK-Malmö fick sommaren överta en TGB 11 av Försvarsmakten, bil var tyvärr i ett dåligt skick 
efter att i många år stått utomhus.
Tack vare gemensamma krafter i kåren är den nu i toppskick och fullutrustad för att i kunna 
användas vid eventuell insats! 

Efter renoveringen döptes bilen till ”Maglarp”. Den som vill läsa mer om hur den gamla TGB11 
fick nytt liv kan läsa om det i FAK-Malmös eget nyhetsbrev ”Sydvästen som ni hittar på FAK-
Malmös hemsida.

Foto FAK-Malmö

Hänt i kårerna!
Lyckade Prova-på-helger i Blekinge!

FAK Blekinge har med gott resultat 
genomfört två prova-på-helger för kvinnor. 

Den riktade inbjudan lades ut på hemsidan 
men det var via en delning på en lokal
Facebook-sida som dom flesta som deltog
uppmärksammat aktiviteten.

Bland deltagarna var det mycket uppskattade dagar där man fick prova 
på många av uppgifterna som genomförs på grundutbildningen för 
bandvagn.
Upplägget har gjort att tröskeln att söka vidare sig till grundutbildning 
sänktes rejält då man inte upplever samma 
osäkerhet för momenten i en 
grundutbildning. 

Tre av deltagarna har redan genomfört sin 
grundutbildning och tecknat avtal med 
Trafikverket. Foton Jonas Bärnheim

Enligt kårchef Jonas Bärnheim har man nu fått ett 
antal önskemål att genomföra likande Prova-på helg enbart för män! 
Så ni i Blekinge och kanske andra kårer håll koll på vad som händer 
framöver säger Jonas!

Lyckade kurser 
trots pandemin!

Snart summerar vi kurs-
året 2020 och trots 
pandemin så har vi utfört 
nästan alla våra 
kurser!
Under 2020 har ca 300 
medlemmar deltagit i 
någon kurs det är i stor 
sett samma antal som 
under 2019!  Framförallt 
är det 
MTE-intro som var 
mycket välfyllda, 
framför allt den som 
genomfördes på Gotland 
hade ett deltagande över 
förväntan!

Foto FAK-Värmland


