
 Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 
 

  
 

 

Riksstämmoprotokoll 

 

Plats för Riksstämma: Scandic Skogshöjd Södertälje 

 

Datum  2019-09-29 

 

Närvarande: 

Rikskårstyrelsen: Curt-Ove Jakobsson, Per-David Wennberg, Lave Lavesson, Jan-

Eric Malmin, Jonas Bärnheim, Tomas Vistensjö, Johan Lindberg, Anders Persson 

 

Kårernas delegater: 

(Deltagare enligt lista = Röstlängd)                                               Bilaga 1 

 

Övriga: 

Kjell Lilienberg, valberedningen 

Kristian Reinoso, FAK kansli 

Elise Pavicic, FAK Kansli 

Kenneth Åndberg, Förtroendevald Revisor 

  

Inbjudna gäster som deltog i stämmoförhandligarna 

Mikael Rye Danjelsen Försvarsutbildarna 

 

§1 Rikskårstämman öppnas enligt GS § 11- §19. 

Rikskårchefen, Curt-Ove Jakobsson hälsade gäster och deltagare 

hjärtligt välkomna till 2019 års Rikstämma som genomfördes på Hotell 

Skogshöjd i Södertälje. 

 

§2 Val av ordförande om RKC eller vice RKC inte är närvarande. 

 Då RKC var närvarande utgick valet. 

  

§3 Val av sekreterare om RKS inte är närvarande. 

Elise Pavicic valdes till sekreterare 

 

§4 Val av justeringsmän. 

Till att justera protokollet samt att vara rösträknare vid eventuellt behov 

valdes Rickard Blomdahl och Stig-Olof Nilsson. 
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§5 Fastställande av röstlängd samt beslutmässighet.  

Röstlängden gicks igenom för varje plats och justerades efter hand. 

Slutlig röstlängd återfinns i bilaga 1.  

Beslut: Stämman beslutade att listan utgjorde röstlängd. 

Minst hälften av kallade fanns med i Södertälje.  

Beslut: Stämman var beslutsmässig. 

 

§6 Frågan om Riksstämmans stadgeenliga utlysande.  

RKC redogjorde för när kallelser och övriga utskick sänts ut. 

 Beslut: Stämman beslutade att utlysandet av stämman var enligt stadgar. 

  

§7 Fastställande av föredragningslista  

Föredragningslistan beslutas vara fastställd då inga övriga frågor har 

inkommit. 

  

§8 Rikskårstyrelsens årsbokslut för 2017. 

 Årsbokslutet med resultat och balansräkning föredrogs av 

Ekonomichefen Mikael Rye Danjelsen. Dokumenten har dessutom varit 

utsända. Mikael förtydligade de förändringar som påverkat årsbokslutet i 

och med lagändringar gällande redovisning. 

Beslut: Årsboksslutet godkändes av stämman 

  

§9 Revisorernas berättelse för 2017. 

Den valde revisorn, Kenneth Åndberg föredrog revisionsberättelsen där 

revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för den tid 

revisionen omfattar. 

 

§10 Fastställande av årsbokslut och resultat- och balansräkning för 

2017. 

 Efter att redovisningarna under § 8 och 9 fullgjorts, beslutade stämman 

att fastställa årsbokslut och resultat- och  balansräkning för 2017. 

 

§11 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Rikskårstyrelsen för 

verksamheten 2017. 

 Beslut: Stämman beslutade enligt revisorns förslag och beviljade 

styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. 
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§12 Rikskårstyrelsens årsbokslut för 2018. 

 Årsbokslutet med resultat och balansräkning föredrogs av 

Ekonomichefen Mikael Rye Danjelsen. Dokumenten har dessutom varit 

utsända.  

Beslut: Årsboksslutet godkändes av stämman. 

 

§13 Revisorernas berättelse för 2018. 

Den valde revisorn, Kenneth Åndberg föredrog revisionsberättelsen där 

revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för den tid 

revisionen omfattar. 

  

§14 Fastställande av årsbokslut och resultat- och balansräkning för 

2018. 

 Efter att redovisningarna under §12 och §13 fullgjorts, beslutade 

stämman att fastställa årsbokslut och resultat- och  balansräkning för 

2018. 

 

§15 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Rikskårstyrelsen för 

verksamheten 2018. 

 Beslut: Stämman beslutade enligt revisorns förslag och beviljade 

styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. 

 

§16 Rikskårstyrelsens budgetförslag avseende egna medel för 2020 och 

2021 

 Budgetförslaget (bilaga 2) föredrogs av Ekonomiansvarig Mikael Rye 

Danjelsson samt RKC Curt-Ove Jakobsson. 

 Beslut: Stämman beslutade att godkänna budgetförslaget. 

   

§17 Bestämmande av årsavgift för 2020 och 2021 

 Förslaget är att summan av 20 kr per medlem från respektive kår även 

fortsatt skall insändas till riksorganisationen vid beslutad tidpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§18 Förslag från Rikskårstyrelsen 



 Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 
 

a. Propositioner 

Förslag till förändringar av Rikskårstadgarna gällande medlemmens 

möjlighet till överklagande av uteslutning.  

(Bilaga 3 och 4) 
 

Förändringarna berör paragrafen 7 i Grundstadgar FAK samt 

paragrafen 10 i Grundstadgar lokala kårer. 

Beslut: Stämman godkände förslaget. 

 

Förslag till förändringar av Rikskårstadgarna gällande att personer 

under 18 år skall kunna bli medlemmar med målsmans godkännande. 

(Bilaga 3 och 4) 

Förändringarna berör paragrafen 39 och 40 i Grundstadgar FAK samt 

paragrafen 8 i Grundstadgar lokala kårer. 

 

Beslut: Stämman godkände förslaget. 

 

b. Inriktning av FAK´s verksamhet intill Riksstämma 2021 

RKC Curt-Ove Jakobsson redovisar bakgrunden till inriktingen som 

bottnar i den stora förändring som nu genomförs inom Totalförsvaret. 

 

En fråga uppkommer om vilken roll Fortifikationsverket har. RKC 

förklarar att Fortifikationsverket äger stora mark- och 

fastighetsområden som kan komma i fråga gällande t ex 

brandsläckning. Därför är de en intressant avnämare att utveckla 

avtal med. 

 

Frågan uppkommer om hur de höga ambitionerna som framförs i 

inriktningen skall kunna uppfyllas genom nuvarande personalstyrka 

och organisation. 

RKC förklarar att Rikskårsstyrelsen samt resurser från kårerna 

kommer att användas för att stärka upp befintliga kansliresurser. 

 

Frågan uppkommer om hur arbetet med de förmodade ”A-platserna” 

inom Försvarsmakten kommer att fortgå och var dessa kommer att 

placeras. 

RKC informerar om de dialoger samt övningar som fortgår med 

Försvarsmakten i frågan. 
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Frågan uppkommer om att man på lokal nivå behöver få hjälp med 

vilka kontaktvägar som ska användas lokalt, regionalt och på 

riksnivå. 

Kansliet kommer att bistå kårerna med denna information. 

 

 Beslut: Stämman beviljar förslaget till inriktning. 

   

 

§19 Motioner 

 Inga motioner har inkommit. 

 

§20  Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och ersättare  i 

Rikskårstyrelsen. 

 Riksstämman fastställde antalet ordinarie ledamöter till nio (9) 

 och inga ersättare.  

  

§21 Val enligt Grundstadgarna § 15 och §16. 

 

Valperiod 2019 – 2023 

- Rikskårchef och ordförande 

Valberedningen föreslår att sittande Curt-Ove Jakobsson väljs. 

Belsut: Stämman väljer Curt-Ove Jakobsson till Rikskårchef och 

Ordförande. 

 

- 2:e vice ordförande 

Valberedningen förslår att sittande Anders Persson väljs. 

Beslut: Stämman väljer Anders Persson till 2:e vice ordförande 

 

- Tre ordinarie ledamöter 

Valberedningen förslår att följande ledamöter väljs: 

Tomas Vistensjö FAK Värmland 2023 

Johan Lindberg, FAK Skaraborg 2023 

Jonas Bärnheim, FAK Blekinge 2023 

 

Beslut: Stämman väljer följande ordinarie ledamöter till 2023; 

Tomas Vistensjö FAK Värmland 

Johan Lindberg, FAK Skaraborg  

Jonas Bärnheim, FAK Blekinge  

 
 

Valperiod 2019 – 2020 
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- Två revisorer 

 

Beslut: Stämman väljer Maria Krafft och Kenneth Åndberg till revisorer 

för perioden. 

 

- Två revisorsersättare 

Beslut: Stämman väljer Dagmar Stierna Bergqvist och Sven-Rolf 

Lindblad till revisorsersättare för perioden. 

 

Valperiod 2017-2021 

- 1:e vice Ordförande Per-David Wennberg 

- Rikskårsekreterare Klas-Göran Asplund 

- Ledamot Jan-Eric Malmin 

- Ledamot Lave Lavesson 

 

Inget val genomfördes då dessa sitter kvar efter förra stämmans val. 

 

§22 Val av valberedning och sammankallande till denna för tiden till och med 

nästa Riksstämma, se bilaga 5.     

 

- Sammankallande   Alf Sandqvist    FAK-R 

- Ledamot     Håkan Svensson    Vice Kårchef FAK-N 

- Ledamot     Lars Svensson    Kårchef FAK-H 

- Ledamot     Kjell Lilienberg    C MTE Skåne 

- Ledamot     Ulf Andrèn    Kassör FAK Skellefteå  

         

Beslut: Rikskårstyrelsens förslag på ledamöter i valberedningen fastställdes. 

 

 

§23 Tid och plats för nästa Riksstämma enligt Grundstadgarna 14 § 

punkt 1. 

 RKC informerar om att det tidigare har fattats beslut om att man kan 

genomföra varannan Riksstämma genom videolänk. Det är av 

ekonomiska skäl fördelaktigt men det finns också stora fördelar med att 

genomföra stämman i fysisk form. 

 Riksstyrelsens förslag är att, när de har en överblick över ekonomisk 

staus då det närmar sig 2021, får de mandat att fatta beslut om i vilken 

form stämman skall genomföras. 

 Beslut: Stämman fattade beslut om att ge Riksstyrelsen detta mandat. 
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Stämman beslutade att nästa Riksstämma genomförs 18-19 september 

2021 om den genomförs i fysisk form och 19 september om den skall 

genomföras via videolänk. Plats fastställs vid kårchefsrådet 2021. 

 

§24 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns att behandla. 

  

 

§25 Riksstämman avslutas 

RKC tackar stämman för dess engagemang och avslutar 2019 års 

riksstämma.  

 

Vid protokollet 

 

                
 Elise Pavicic 

          

  

 

Justeras    Justeras  Justeras 

 

                    

 

 

Curt-Ove Jakobsson        Rickard Blomdahl                 Stig Olof Nilsson 


