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PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS EXTRA STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Protokoll Nr 11 

Datum 2018-12-08 

Plats 

 

Hotell Prisma, Skövde 

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 Rikskårssekreterare RKS 

Adjungerade Kristian Reinoso Kanslichef/Utbildningschef 

 Elise Pavicic 

Alf Sandqvist 

Konsult, ElisEss 

Valberedningens ordförande 

 Mikael Rye-Danjelsen, del av mötet Försvarsutbildarna 

   

 

 

§1 Mötets öppnande 

Sammanträdet öppnades av RKC Curt-Ove Jakobsson, som hälsade alla 

välkomna till styrelsemötet. 

 

§2 

 

Val av sekreterare och justeringsman 

Till sekreterare valdes RKS. Till att justera dagens protokoll valdes Johan 

Lindberg. 

 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

Till föredragningslistan lades under övriga frågor två punkter. 

 



Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 

2 

 

§4 Föregående styrelseprotokoll 

Protokoll 10, daterat 2018-10-18 godkändes i sin helhet och lades till 

handlingarna. 

 

§5 Ekonomisk uppföljning 

RKC och kanslichefen redovisade utfallet per 31 oktober. Prognosen mot årets 

slut, är att budgeten är balanserad. 

  

§6 Uppdrag 2018 inkl projekt och KBV 

Totalt har MSB för 2018, gett FAK verksamhetsuppdrag med 7 700´.  

 

Jan-Eric Malmin redovisade utfallet för extra projekt. Underlaget visar att 

endast 190´ i stället för budgeterat 650´ hittills utnyttjats. Ett antal kårer har 

äskat medel för försvarsmaktsinformation, som ej utnyttjats. Elise Pavicic 

pekade på att kårerna klagar på att de ej har några medel, trots att äskade 

medel beviljats. Tidigare har det också varit brist på medel, vilket kårerna inte 

anpassat sig till.  

 

Frågan om ersättningar till kårmedlemmarna vid olika insatser har ännu inte 

fastställts.  

 

Vid det kommande kårchefsrådet, skall riktlinjer för hur framtida kurser skall 

redovisas från kårerna. Genom att styra upp redovisningen, blir det möjligt att 

kvalitetssäkra projekten. En idé är också att redovisa projekten i 

återkommande nyhetsbrev från RKC. Dessutom krävs att en mall för projekten 

tas fram, för att strukturera ansökningarna. Det uppdrogs åt kansliet, Jan-Eric 

Malmin och Elise Pavicic att utarbeta riktlinjer för ersättningarna och projekten. 

 

I redovisningen för KBV 2018 pekade Jan-Eric Malmin på att det finns ej 

redovisade punkter, som rapporterats till kansliet. I stort är tilldelade medel 

använda. Slutredovisning sker i början av 2019. 

 

§7 Organisationsstöd och uppdrag 2019 efter dialog 11-19 

Då antalet medlemmar sjunkit under 4000, har organisationsbidraget sjunkit 

med 255´. Dock har verksamhetsbidraget höjts med 201´ varför det totala 

organisationsstödet endast sjunkit med 54´, vilket påverkar verksamheten 

marginellt.  

 

Utbildningschefen Kristian Reinoso redovisade för den ansökan som inlämnats 

till MSB om 39 kurser för verksamhetsåret 2019. Ca 3,3 + 2,4 = 5,7 miljoner. I 

de 2,4 miljonerna ingår 1 miljon för stöd till FM.  

 

För KBV 2019 är 400´ beviljat. Utöver detta, har för den långsiktiga planeringen 
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beviljats 250`. 

  

Det planeras för en stor totalförsvarsövning 2020, TFÖ20. Den kommer att 

vara viktig för FAK och MTE. FOS är med i planeringen för TFÖ20 och 

representeras av Malin Dreifaldt. Dessutom deltar Kent Ahlqvist för FRO och 

Christoffer Bäckström för Försvarsutbildarna i planeringen. 

 

§8 FAK Framtidsprojekt 

1. Reflektioner efter hittills genomförda workshops  

Elise Pavicic och RKC har, tillsammans med utsedda inspiratörer, 

genomfört tio workshops och träffat ett stort antal kårer. Dessa 

workshops har mottagits positivt, då styrelserna ser att FAK nu aktivt 

arbetar för att modernisera och utveckla verksamheterna. 

  

2. Konkreta resultat och eventuella behov av beslut 

Uppdrogs åt RKC att besluta om hur Elise Pavicic skall engageras 

fortsättningsvis. 

 

3. Rapport från inspiratörsgruppen 

Fördelningen av uppdragen inom Rikskårstyrelsen har fastställts.  

 

§9 FAK i sociala medier – hur går det? 

Den policy som fastställts, har distribuerats till kårerna. Facebook används 

flitigt, medan Instagram används i begränsad omfattning. Elise Pavicic 

meddelade att inloggning till Instagram ännu inte skickas ut. Det kan krävas en 

utbildning innan alla kan använda Instagram på ett likartat sätt. 

 

§10 Gemensam kalender - erfarenheter 

Kanslichefen redovisade hur långt arbetet med den gemensamma 

eventkalendern. Inloggning krävs, men är samma som tidigare delats ut till 

kårerna. Som programmet är utformat vid redovisningen, visas samtliga event 

på en kalender. Styrelsen menade att det, när alla lagt in sina event, finns risk 

för att den blir svåröverskådligt. Därför kommer kanslichefen att undersöka 

möjligheten att också sortera ut eventen för varje kår.  

 

§11 Kårchefsråd – program 

Kårchefsrådet hålls den 16 – 17 februari på hotell Viktoria i Jönköping. 

Programmet kommer delvis att följa ett nytt upplägg.  Moderator under 

diskussioner och under frågestunden, kommer Elise Pavicic att vara. Under de 

två dagarna kommer det att hållas en workshop med målfokusering på vad 

FAK skall satsa på framledes. Målet är att få deltagarna att känna ett 

framtidsengagemang. 

 

§12 MTE-frågor 
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RKC har gjort en presentation av FAKs insats under årets skogsbränder, för 

den nye GD för MSB, Dan Eliasson. Mottagandet blev mycket positivt. För 

MTE är frågan om den skall vara en nationell resurs som kan erbjudas 

länsstyrelserna och kommunerna, eller vara underställda länsstyrelserna. GD 

skall under december träffa landshövdingarna och bland annat diskutera dessa 

frågor. 

 

Bilkåren/FAK genomför en MTE ledningskonferens i Stockholm den 15 – 16 

december.  

 

Jan-Eric Malmin har fått i uppdrag att se över MTE-registret. Det finns nu 711 

medlemmar registrerade. För närvarande registreras kurserna på olika sätt, 

men kommer att styras upp genom kansliet. Det uppdrogs åt kanslichefen och 

Jan-Eric Malmin att se över och fastställa vad och hur registreringen skall ske. 

Beslutades att Jan-Eric Malmin får utveckla programvaran för att uppnå målen. 

 

§13 Riksstämma – inriktning och gjorda förberedelser  

Nästa Riksstämma hålls den 27 – 29 september på Scandic Skogshöjd i 

Södertälje. Programmet är ännu inte fastställt, men arbete pågår med att bjuda 

in nyckelpersoner.  

 

§14 Actionplan 

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. En 

uppdaterad plan kommer att finnas att laddas ner från hemsidan. 

 

§15 Övriga frågor 

a/ KBV 2019 

Med anledning av att Jan-Eric Malmin informerats av Länsstyrelsen i Växjö att 

FAK är ansvariga för att sammanhålla KBV 2019 meddelade Elise att detta är 

en missuppfattning och det är inget uppdrag FAK fått. Det finns heller inga 

planer på att ansöka om att få uppdraget som för 2018 genomfördes med hjälp 

av två projektanställda personer.  

 

b/ Förare för TrV som ej är medlemmar i FAK. 

Under årets skogsbränder har det kommit fram, att vissa förare med avtal med 

TrV inte har något medlemskap i FAK. Eftersom detta kan påverka hur förarna 

är försäkrade, får det inte förekomma. Därför skall det genomföras en kontroll 

att alla som har avtal med TrV, SvK eller MTE, är medlemmar i FAK eller 

Bilkåren. Information om aktuellt medlemskap och avtal finns att hämta ur det 

register som kårerna har inloggning till. Medlem som inte betalar sin medlems-

avgift, skall rapporteras till kansliet för avregistrering.  
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c/ RKC framförde en hälsning från den tidigare RKC Henning Jansson. 

 

§16 Nästa styrelsemöte 

I enlighet med fastställd mötesordning, hålls nästa styrelsemöte på video 2019-

01-24. 

 

§17 Sammanträdets avslutande 

RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 

 

  

  

Vid protokollet 

 

 
Klas Göran Asplund 

 

 

Justeras  Justeras 

RKC Curt-Ove Jakobsson 

 

 Johan Lindberg 

 

     

 

 

   


