Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr

11

Datum

2020-08-18

Plats

Zoommöte

Närvarande

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef RKC

Per-David Wennberg

v RKC/1 v ordförande

Anders Persson

2 v ordförande

Lave Lavesson

Ej närvarande

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

§1

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

§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 ändringar eller kompletteringar.

§4

Föregående styrelseprotokoll
Eftersom inga ändringar begärdes, godkändes föregående protokoll och lades
till handlingarna.

§5

Allmänt om Coronaläget
RKC redogjorde för läget. Inga kurser har behövt ställas in, men en kurs
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senareläggs på grund av missuppfattning av datum. Den för samtliga FFO
gemensamma samordningsfunktionen har varit verksam under pandemin. Det
har inte varit någon stor användning av resursen, men erfarenheterna är viktiga
för framtiden.
Röda Korset har i sin verksamhet satsat på att stödja 70+ och äldre. FRG har
också aktiverat sin verksamhet i de kommuner de är verksamma i. FAK stöder
båda dessa satsningar där transporter kan behövas.
Av de tolv samhällsviktiga sektorerna som under pandemin Coronaanpassats,
är liksom tidigare transporter vårt uttalade verksamhetsområde. Det kan då
också beröra sektorer som livsmedel, hälso- och sjukvård, skydd och säkerhet
och andra som kräver bemanning av transportresurser.
§6

Ekonomi
Inför telefonmötet hade ett underlag skickats ut, som beskriver nuläget. Av
detta framgår bland annat följande:
• Utökade anslag med 1,6 milj kr till egna kurser.
• Uppdragsutbildningarna totalt ökas till ca 7,3 milj, mest rör detta MTE.
• Orgstödet är oförändrat.
• Kårprojekten har inte genomförts på alla kårer, men kan komma att
genomföras under hösten.
• Kårchefsrådet något dyrare än budgeterat, men påverkar slutresultatet
marginellt.
• Egna medel är oförändrade.
• Färre medlemmar påverkar resultatet negativt. Kårerna uppmanas att
öka aktiviteterna kring nyrekrytering.

§7

Utbildningsplatser 2021 Då Horssjön bedöms mindre lämpligt som övningsplats, har några alternativa
platser undersökts. Av dessa kan nämnas:
• Karlskrona, lämplig plats för Bv-utbildning. Tillhör marinen
• Kosta kan också användas för avancerade Bv-kurs. Tillhör marinen.
• Skillingaryd som tillhör Ing 2 används redan för viss utbildning
• Ravlunda och Revinge tillhör båda P7 och är båda lämpliga
utbildningsplatser.

§8

Kvalitetssäkring Instruktörer, Kurschefer m fl
Fråga har uppkommit om kvalitetssäkring av instruktörer och kurschefer. Med
anledning av det har Kristian Reinoso varit i kontakt med Svenska Kraftnät,
som uppdragsgivare. Enligt SvK är det i första hand Lennart Johansson och i
andra hand Stefan Larsson som ansvar för kvalitetssäkringen för samtliga
utbildningsuppdrag d v s även TrV och MTE. Utbildningen fungerar i det stora
hela bra.
2

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund
Trafikverket har utsett en ny ansvarig för bandvagnsstyrkan, Johan Perjons.
RKC kommer inom kort att ha ett möte med honom, för att undersöka intresset
för det fortsatta samarbetet. Han uppfattades som mycket positiv vid första
telefonkontakten.
§9

Verksamhet 2020
Kanslichefen informerade att vi fått ett extra utbildningsanslag om 1,6 milj kr.
Detta innebär att vi under hösten kan genomföra sju extra kurser. Vidare
rapporterades att:
•
•
•

•
•

KBV har genomförts av vissa kårer, men många avvaktar ännu
Projekten har haft lite mindre aktiviteter, aktiveras under hösten
Nytt medlemsregister är försenat p g a Corona och permitteringar hos
Försvarsutbildarna. Licenserna är klara. För ansvariga användare av
registret, anordnas en särskild webbutbildning.
@fak.se adresser som tilldelats kårerna används hos alla kårer utom
två. Dessa två kommer att få särskild utbildning under hösten.
Kårstämmorna har genomförts vid nästan alla kårer. Kårerna påminns
om att ledningsdokument behöver uppdateras.

§10

MTE-utvecklingen
Arbetet med att involvera oss i upprättandet av nya A-platser har satts på paus
under pandemin.
Länsstyrelsen i Norrbotten har utsett en ny handläggare för FFO, varför arbetet
fördröjs ytterligare.

§11

Styrelseresa 2020
Mot bakgrund av den rådande situationen och allmänna rekommendationer
kring utlandsresor, beslutades att skjuta på styrelseresan till oktober 2021.

§12

FAK Framtidsprojekt

•
•
•
•
•

Rapport från inspiratörsgruppen:
Anders Persson meddelade att arbetet i Skåne är begränsat frånsett
insatserna mot vissa kommuner.
Jan-Eric Malmin meddelade att Kronoberg och Jönköping skall
samarbete ytterligare.
Jonas Bärnheim informerade om att visst arbete pågår i Blekinge och på
Gotland.
Johan Lindberg meddelade att det inte varit någon verksamhet i Norra
Älvsborg under sommaren.
Tomas Vistensjö meddelade att Värmland – Örebro – Dalarna varit stilla
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•

•
•
•

•

•

•

under sommaren.
Per-David Wennberg meddelade att Charlie Ahlholm det valts till ny
kårchef och att styrelsen i Gävle-kåren förnyats. I Umeå har kårchefen
omvalts.
Kristian Reinoso meddelade att Stockholm ännu inte genomfört
kårstämman.
Klas Göran Asplund meddelade att kårstämman genomförts, men att det
i övrigt varit lugnt under sommaren.
Informationskurs ”Nya FFO-medlemmar”
RKC, vRKC och kanslichefen skall delta i Försvarsutbildarnas kurs om
hur man skall ta hand om nya medlemmar i FFO. Kursen genomförs för
att samtliga FFO skall ha en gemensam grund för nyrekryterade
medlemmar.
Kårutveckling – utbildningsrunda
De senaste åren har vi genomfört två workshops hos samtliga kårer för
att aktivera styrelse och medlemmar. Detta arbete kommer att fortsätta,
men med ett nytt upplägg med två delar varav en är
information/introduktion för blivande eller nya medlemmar i FFO/FAK.
Andra delen genomförs som en samarbetsövning. Per-David Wennberg
har utarbetat upplägget, och är ansvarig för genomförandet. Tidplanen
skickas inom kort ut till kårcheferna.
Materielanskaffning till FAK – Vem gör vad och vem äger?
Sedan tidigare har det diskuterats om en gemensamt ägd materielpool
för alla kårer. Denna gemensamma resurs behöver inte fysiskt vara
samlad på en plats, men kunna avropas vid behov. En modell vore att
materielen ägs av Rikskåren, vilket kommer att kräva en tjänst för
administration och underhåll. Anders Persson utsågs att leda en
arbetsgrupp för att göra en översyn av möjligheterna.
RKC skall undersöka möjligheten till samarbete med TrV, bl a angående
möjligheten till att nyttja deras materiel vid vår rekryteringsverksamhet.

§13

Webb-shopen
Anders Persson har arbetat vidare på att utveckla webb-shopen. Profilkläderna
är nu överförda dit, liksom att man kan söka på andra profilprodukter. Han
skickar en länk till styrelsen, för att kolla upplägget. Han vill ha förslag till
kompletteringar och ändringar innan shopen öppnas.

§14

Nästa styrelsemöte
I enlighet med fastställd mötesordning, hålls nästa möte som ett Zoommöte
2020-10-13 kl 17.00.
För resterande delen av 2020, hålls styrelsemöte enligt nedan:
20-12-04 – 05 Skövde alternativt i Skåne. RKC återkommer.
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§15

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

Vid protokollet

Klas Göran Asplund
RKS

Justeras

Justeras

Curt-Ove Jakobsson
RKC

Per-David Wennberg
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