
 Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 
 

  
 

 
Riksstämmoprotokoll 
 
Plats för Riksstämma: Scandic Skogshöjd Södertälje 
 
Datum  2019-09-19 
 
Närvarande: 
Rikskårstyrelsen: Curt-Ove Jakobsson, Per-David Wennberg, Lave Lavesson, Jonas Bärnheim, 
Tomas Vistensjö, Johan Lindberg, Anders Persson, Klas Göran Asplund 
 
Kårernas delegater: 
(Deltagare enligt lista = Röstlängd)                                               Bilaga 1 
 
 
Övriga: 
Alf Sandqvist, valberedningens sammankallande 
Kristian Reinoso, 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 2021 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. 

Rikskårssekreteraren Klas Göran Asplund var närvarande. 
 
§4 Val av justeringsmän. 

Till att justera protokollet samt att vara rösträknare vid eventuellt behov valdes 
Dagmar Stierne Bergqvist och Magnus Lindqvist. 

 
§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 på plats på stämman.  
Beslut: Stämman var beslutsmässig. 
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§6 Frågan om Riksstämmans stadgeenliga utlysande.  

RKC redogjorde för när kallelser och övriga utskick sänts ut. 
 Beslut: Stämman var stadgeenligt utlyst. 
  
§7 Fastställande av föredragningslista med anmälan och godkännande av frågor, 

som enligt §19 får tas upp und pkt 24 nedan 
Föredragningslistan beslutas vara fastställd då inga övriga frågor har inkommit. 
Propositionen under §18 och motion under pkt 19 föreslås behandlas 
gemensamt under §18. Stämman beslutade att godkänna förslaget och ändrad 
dagordning. 

  
§8 Rikskårstyrelsens årsbokslut för 2019. 
 Årsbokslutet med resultat och balansräkning föredrogs av ekonomichef Mikael 

Rye Danjelsen. Dokumenten har dessutom varit utsända. Mikael Rye Danjelsen 
förtydligade de förändringar som påverkat årsbokslutet i och med lagändringar 
gällande redovisning. 

 
Beslut: Årsboksslutet godkändes av stämman 

  
§9 Revisorernas berättelse för 2019. 

Den förtroendevalde 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 2019. 
 Efter att redovisningarna under § 8 och 9 fullgjorts, beslutade stämman att 

fastställa årsbokslut och resultat- och  balansräkning för 2019. 
 
§11 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Rikskårstyrelsen för verksamheten 

2019. 
Beslut: Stämman beslutade enligt revisorns förslag och beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. 

 
§12 Rikskårstyrelsens årsbokslut för 2020. 
 Årsbokslutet med resultat och balansräkning föredrogs av ekonomichef Mikael 

Rye Danjelsen. Dokumenten har dessutom varit utsända.  
 
Beslut: Årsboksslutet godkändes av stämman. 

 
§13 Revisorernas berättelse för 2020. 

Den förtroendevalde revisorn, Kenneth Åndberg föredrog revisionsberättelsen, 
där revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för den tid 
revisionen omfattar. 
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§14 Fastställande av årsbokslut och resultat- och balansräkning för 2020. 
 Efter att redovisningarna under §12 och §13 fullgjorts, beslutade stämman att 

fastställa årsbokslut och resultat- och  balansräkning för 2020. 
 
§15 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Rikskårstyrelsen för verksamheten 

2020. 
Beslut: Stämman beslutade enligt revisorns förslag och beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. 

 
§16 Rikskårstyrelsens budgetförslag avseende egna medel för 2022 och 2023 
 Budgetförslaget (bilaga 2) föredrogs av RKC Curt-Ove Jakobsson. 
 
 Beslut: Stämman beslutade att fastställa budgetförslaget. 
   
§17 Bestämmande av årsavgift för 2022 och 2023 
 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 

a. Propositioner 
Förslag till förändringar av Rikskårstadgarna gällande enhetliga 
medlemsavgifter och genom Rikskåren, föredrogs av 1:e vice Rikskårchef 
Per-David Wennberg. Han föreslog godkännande av Rikskårens förslag och 
avslag på Sörmalands motion.  
 
Hans Linke föredrog FAK Sörmlands motion om avslag till Rikskårens 
förslag. 
 
(Bilaga 3 och 4) 
 
Beslut: Stämman beslutade i enlighet med Rikskårens förslag samt 
fastställde stadgeförändringar som påverkas av beslutet enligt bilaga 5 och 
6.  

   
b. Inriktning av FAK´s verksamhet intill Riksstämman 2023 

RKC redovisade inriktningen för Rikskårens verksamhet fram till nästa 
stämma. Fokus skall ligga på nedanstående punkter: 

• Materielpooler 

• Avtal MTE  

• Anpassade utbildningar 

• Rekrytering 

• En kår per län, sektioner 

• Utbildning för A-platser 
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• Olika yrkeskompetenser för Försvarsmakten 

• Instruktörsutbildning 

• Stöd till regioner, kommuner och räddningstjänster vid särskilda 
händelser 

 
 Inriktningen fastställdes och återfinns i sin helhet i bilaga 7. 
 
§19 Motioner 
 Inkommen motion behandlades under §18. 
 
§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 (skall ej behandlas för omval) 
Rikskårchef och ordförande 
Curt-Ove Jakobsson 
 
2:e vice ordförande 
Anders Persson 

 
Tre ordinarie ledamöter 
Tomas Vistensjö FAK Värmland 2023 
Johan Lindberg, FAK Skaraborg 2023 
Jonas Bärnheim, FAK Blekinge 2023 
 
Inget val genomfördes då dessa är valda för perioden för 2019 - 2023. 

 
Valperiod 2021 – 2022 
Två revisorer 
Valberedningens förslag: 
Maria Krafft, omval 
Kenneth Åndberg, omval 
 
Beslut: Stämman belutade välja Maria Krafft och Kenneth Åndberg till revisorer 
för perioden. 
 
Två revisorsersättare 
Valberdningens förslag: 
Dagmar Stierne Bergqvist, Dalarna, omval 
Hans Ingbert, Skaraborg, nyval 
 



 Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 
 

Beslut: Stämman belutade välja Dagmar Stierne Bergqvist och Hans Ingbert till 
revisorsersättare för perioden. 

 
Valperiod 2021-2025 
- 1:e vice Ordförande. Valberedninges förslag Per-David Wennberg, omval 
- Rikskårsekreterare. Valberedningens förslag Klas Göran Asplund, omval 
- Ledamot. Valberedningens förslag Åsa Wackelin-Flanking, nyval 
- Ledamot. Valberedningens förslag Bertil Eckeryd, nyval 
 
Beslut: Stämman belutade välja Per-David Wennberg, Klas Göran Asplund, Åsa 
Wackelin-Flanking samt Bertil Eckeryd för perioden 2021 - 2025. 

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

nästa Riksstämma 2023, se bilaga 5.     
 

- Sammankallande   Alf Sandqvist  FAK Skaraborg, omval 
- Ledamot     Håkan Svensson Vice Kårchef FAK Halland, omval 
- Ledamot     Lars Svensson Kårchef FAK Kalmar, omval 
- Ledamot     Kristian Reinoso Kanslichef Rikskåren, nyval 
- Ledamot     Ulf Andrèn     Kassör FAK Skellefteå, omval 

         
Beslut: Stämman beslutade enligt Rikskårstyrelsens förslag på ledamöter till  
valberedningen. 

 
§23 Tid och plats för nästa Riksstämma enligt Grundstadgarna 14 § punkt 1. 
 RKC föreslår att datum för nästa Riksstämma skall vara den 16 – 17 september 

2023. 
  

Platsen bör vara Stockholmsregionen, då detta ger bästa förutsättningar att 
engagera intressanta talare och inbjudna gäster. 

  
Beslut: Stämman fattade beslut om att ge Riksstyrelsen mandat att besluta om 
plats för nästa Riksstämma. 

 
§24 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor fanns att behandla. 
  
§25 Riksstämman avslutas 

RKC tackar stämman för dess engagemang och avslutar 2021 års riksstämma.
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Vid protokollet 
 

 
 Klas Göran Asplund 
 
  

Justeras       
 
 

Curt-Ove Jakobsson     
 
 
Justeras   Justeras  
 
 
Magnus Lindqvist  Dagmar Stierne Bergqvist  

 

 


