Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS EXTRA STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr

10

Datum

2018-10-18

Plats

Videomöte

Närvarande

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef RKC

Per-David Wennberg

v RKC/1 v ordförande

Anders Persson

2 v ordförande

Lave Lavesson

Ordinarie ledamot

Jan-Eric Malmin

Ordinarie ledamot

Johan Lindberg

Ordinarie ledamot

Jonas Bärnheim

Ordinarie ledamot

Tomas Vistensjö

Ordinarie ledamot

Klas Göran Asplund

Rikskårsekreterare RKS

Adjungerade Kristian Reinoso

Kanslichef/Utbildningschef

Elise Pavicic

Konsult, Elis Ess

Alf Sandqvist

Valberedningens ordförande

§1

Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av RKC Curt-Ove Jakobsson, som hälsade alla
välkomna till videomötet.

§2

Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes RKS. Till att justera dagens protokoll valdes Per-David
Wennberg.

§3

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg.

§4

Föregående styrelseprotokoll
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Protokoll 9, daterat 2018-09-03, godkändes i sin helhet och lades till
handlingarna.
§5

§6

Ekonomisk uppföljning
RKC redovisade utfallet per 30 september. Utfallet visar en risk för ett
begränsat underutnyttjande av org-stödet.
Verksamhetsuppdraget som justerats upp under året enl. §6, genomförs enligt
plan. Även egna medel följer budget.
Uppdrag 2018 inkl projekt och KBV
Totalt har MSB för 2018 gett FAK uppdrag med 7 095 814 SEK, vilket är den
andra uppjusteringen under 2018. Utgångsläget i februari var 5 340 038 SEK.
Jan-Eric Malmin redovisade utfallet för KBV. Underlag inkommer i ett jämnt
flöde från kårerna, men vissa underlag måste dubbelkollas. Vissa av projekten
kommer att genomföras under hösten, och är därför ännu inte redovisade.

§7

Uppdrag 2019
Utbildningschefen Kristian Reinoso redovisade för den ansökan som inlämnats
till MSB om 39 kurser för verksamhetsåret 2019. Ytterligare dialoger genomförs
under november men det blir ingen omfördelning av outnyttjade medel från
2018 till 2019. Dessa medel kommer istället att bidra till kostnaderna för
sommarens skogsbränder.

§8

FAK Framtidsprojekt
1. Rapport från utvecklingsgruppen
Elise Pavicic och RKC har genomfört fyra workshops och träffat åtta
kårer. Enligt Elise har workshopparna genomförts med stort
engagemang från deltagarna och många idéer om nya handlingsvägar
har diskuterats. Jonas och Johan delade Elises uppfattning och tyckte
att diskussionerna varit positiva. Jonas Bärnheim, Johan Lindberg och
Jan-Eric Malmin tycker att det är viktigt att arbetet inte enbart omfattat
styrelserna, utan att hela kåren inkluderas.
Elise har också konstaterat att man ute i styrelserna inte läser igenom
den information som skickas ut i förväg. Enligt Kristian är det inte enbart
utskicken inför workshopparna som inte når styrelser eller övriga
medlemmar. Kårchefer och övriga mottagare av e-mail från RKC och
kansliet måste bli mycket bättre på att läsa meddelanden och
vidarebefordra dessa till sin styrelse eller övriga medlemmar, eller ange
vem som ska vara ingången för meddelanden till kåren.
2. Intentionsförklaring och förberedande utskick
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I de förberedande utskicken skall bättre påtalas att Rikskårsstyrelsens
intensionsförklaring skall läsas innan workshopstarten. Den ligger på
hemsidan men kommer också att bifogas i det förberedande utskicket.
3. Reflektioner efter fyra genomförda workshops
Se punkt 1 och 2.
4. Konkreta resultat och eventuellt behov av beslut
Styrelsen har upprättat ett förslag på vilka ledamöter som skall fungera
som inspiratörer för de olika kårerna, och vad uppdraget går ut på. Det
beslutades att godkänna uppgifter och arbetsfördelning och att dessa
skall bifogas protokollet.
§9

FAK i sociala medier
Elise Pavicic meddelade att det kommer en omarbetad policy för hur vi skall
agera på sociala medier. Hon menar att det bara bör vara ett gemensamt konto
för hela FAK och inte lokala konton för olika kårer. Därför bör det också utses
en redaktör per kår, som hanterar inlägg och aktivteter i enlighet med den
fastställda policyn.
RKS pekade på behovet att klarlägga vad som gäller för film och foto som tas i
samband med kurser. Speciellt i de fall där vi övar på eller i närhet av områden
som klassas som skyddsobjekt. När det är klarlagt, bör det inkluderas i policyn.

§10

Gemensam kalender
Kanslichefen har tittat på frågan om att vi lägger upp en gemensam kalender
för alla kårer, på hemsidan. Det är möjligt att lägga upp som en aktivitetskalender. Den skall även vara kompatibel med Outlook och Google.
Utbildningar kommer att ligga i ett annat forum, inte på denna kalender. Han
räknar med att förslaget skall vara klart under verksamhetsåret.

§11

MTE-frågor
P-D Wennberg och Lave Lavesson deltog i Krisberedskapsrådet i Jämtlands
län, där de fick möjlighet att presentera FAK och MTE. Presentationen möttes
av stort intresse av deltagarna, som inte var medvetna om vårt uppdrag från
MSB. Speciellt intresserade var Räddningstjänsten, men även Terracom, som
har ansvar för att säkerställa att radio- och TV-sändningarna fungerar och
därför måste kunna nå ut till alla master. En avsiktsförklaring med
Länsstyrelsen i Jämtland ligger inom räckhåll.
I närtid skall RKC föra samtal med länsstyrelserna i Västerbotten/
Västernorrland och Kronoberg för att få till MTE-avtalen.

§12

Actionplan
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RKC redovisade den Actionplan som hittills arbetats fram. Förutom de
workshops som tidigare beslutats, omfattar den byggande av varumärket FAK,
nytt tänk kring medlemsrekrytering samt coachning av styrelserna.
§13

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes vid mötets öppnande.

§14

Nästa styrelsemöte
I enlighet med fastställd mötesordning, hålls nästa styrelsemöte 2018-12-07 08 i Skövde.

§8

Sammanträdets avslutande
RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Klas Göran Asplund

Justeras

Justeras

RKC Curt-Ove Jakobsson

Per-David Wennberg
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