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PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Protokoll Nr 12 

Datum 2020-10-13 

Plats 

 

Möte via Zoom 

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 

Alf Sandqvist 

Kanslichef/Utbildningschef 

Valberedningens 

sammankallande 

 

§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 Jan-Eric 

Malmin. 

 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med de kompletteringar som lagts till senaste 

dagarna.  

 

§4 Föregående styrelseprotokoll 

Eftersom inga ändringar begärdes, godkändes föregående protokoll och lades 

till handlingarna. 
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§5 Allmänt om Coronaläget 

RKC redogjorde för läget. De senaste dagarnas rapportering från FHM bedöms 

inte påverka vår verksamhet. Därför gäller planeringarna för hösten enligt 

tidigare, inklusive kurser och aktiviteter på Gotland. Gäller också de workshops 

som är planerade. 

 

§6 Ekonomi 

Inför telefonmötet hade ett underlag skickats ut, som beskriver nuläget. Läget 

är gott trots att uteblivna uppdrag från FM uteblivit. Däremot har uppdragen 

och tillkommande utbildningar från MSB inneburit att intäkterna i stort 

motsvarat budget. 

• Verksamhetsuppdragen kommer att genomföras inom angiven ram 

inklusive tilläggsuppdragen på 1,6 milj kr. 

• Organisationsstödet kommer att balansera de administrativa 

kostnaderna. 

• Då pandemin påverkat kårernas projektarbete, påverkas detta. Men 

genom en aktiv omfördelning av projekten, blir avvikelsen inte så stor. 

• Egna medel landar på budgeterat, trots minskade medlemsintäkter.    

 

§7 Utbildningsplatser 2021 -  

Med de senaste dagarnas besked om återupplivning av gamla regementsorter, 

så faller vissa tänkta utbildningsplatser bort. 

Enligt utbildningschefen är Ånn bokat för Bv Snö. Trängslet är bokat av TrV för 

några kurser. Även Byske har varit uppe till diskussion. 

Enligt Tomas Vistensjö menar Hemvärnet att det sker viss överbokning på 

skjutfälten, varför de kan stå lediga trots att vi blir nekade tillträde. 

Frågan om kursplatser ses kontinuerligt över, med tanke på beläggningarna 

ökar de närmaste åren. 

 

§8 Konsekvenser efter budgetpropositionen och MSB-dialog 

Om budgeten antas kan det innebära att MSB får ytterligare anslag till FFO. I 

detta ingår även ökat anslag till FRG, med vilka vi samarbetar på vissa orter.  

 

Under vår dialog med MSB angav FAK ett ytterligare behov av ca 5 milj kr för 

verksamhetsuppdragen. 

 

§9 Verksamhet 2020 

Kanslichefen informerade att det mesta som planerats också har kunnat 

genomföras. Hösten är intensiv när det gäller genomförandet av kurserna. 

• De flesta kurserna har genomförts. 

 

• KBV 

Genomförs på olika sätt, men inte av alla kårer. 
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• Projekt 

Projekten har ändrats på vissa kårer, men kommer att ligga nära budget 

vid årets slut. 

 

• Nytt medlemsregister 

Arbetet på registret har återupptagits, men en genomgång av licenserna 

pågår. Det finns vissa tilldelade licenser som inte stämmer. 

 

• Kårstämmor 

Sista kårstämman ska genomföras i november, det är endast Norra 

Älvsborgskåren som ej genomfört sin.  

 

§10 MTE-utvecklingen 

Kraftfulla MTE-utbildningar har genom förts på ett antal enheter. Just nu är det 

fokus på att bygga upp verksamheten på Gotland. En Prova-på-Dag och MTE 

Intro genomförs nästa helg. 

 

Diskussionerna med FM om vår medverkan i A-platserna är framflyttat till 

november. 

 

Länsstyrelsen i Norrbotten har utsett en ny handläggare för FFO. Klas Göran 

Asplund har haft ett möte med avgående och tillträdande handläggare. Den 

nya handläggaren verkar mycket entusiastisk inför samarbetet och 

medverkade också vid MTE Intro i Luleå i september. Nästa möte är planerat 

till november månad. Hon vill också knyta MTE till A-platserna, men detta får 

anstå till dess vår roll fastställts av FM. 

 

§11 FAK Framtidsprojekt 

 

Rapport från inspiratörsgrupperna:  

• Anders Persson meddelade att verksamheten i Skåne startat upp igen. 

• Jan-Eric Malmin informerade att det rullar på som vanligt och 25 

medlemmar är anmälda till workshop.  

• Jonas Bärnheim hade kontinuerlig kontakt med Kalmar-kåren, och det 

förlöper som förväntat.  

• Johan Lindberg är inspiratör för kårerna i Göteborg, Norra Älvsborg och 

Borås. Generellt går det trögt i dessa kårer och det är svårt med 

medlemsaktiviteter.  

• Tomas Vistensjö har en konstant dialog med Örebro och arbetet där 

flyter på bra.  

• Per-David Wennberg skall ha en kontakt med kåren i Gävle nästa 

vecka, och därefter med kåren i Dalarna.  



Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 

4 

 

• Kristian Reinoso meddelade att kåren i Sörmland har haft olika 

aktiviteter och att det finns nya krafter i kåren. Stockholm/Uppsala-kåren 

har hög aktivitet och många nya uppslag.   

• Klas Göran Asplund har fått nej tack till att genomföra KBV i Kalix, varför 

de inte kommer att genomföra någon sådan aktivitet. Däremot skall olika 

projekt genomföras. Bra medlemskontakter och nya medlemmar. 

• Workshop 2020/21 

RKC, V RKC och kanslichefen har genomgått central utbildning för 

informatörer. Första workshop genomförs i oktober och sedan ända till 

slutet av januari.  

• Materielanskaffning – utveckling, administration 

Efter diskussioner med FM har det beslutats att Rikskåren ansvara för 

den överföring av fordon och eventuell annan överskottsmateriel som 

kan komma att ske. Anders Persson utsågs av Rikskårsstyrelsen att 

vara ansvarig för materielanskaffningen och den administration detta 

medför. Han blir därför också vår kontaktperson mot FM i dessa frågor. 

 

§12 Webb-shopen 

Anders Persson redovisade att arbetet går framåt. Förslag på produkter har 

inkommit och snart kan både medlemmar och kårer beställa produkter från 

webb-shopen.  

 

§13 Framtida möten 

• Cocoon i Degeberga 

Enligt tidigare besked skall nästa styrelsemöte hållas i Degeberga i 

december. 

 

• Kårchefsråd i Jönköping 

Planerat till 19 – 21 februari 2021. Om fortfarande FHM restriktioner om 

maximalt 50 personer, reduceras antalet representanter till en per kår. I 

annat fall kommer Kårchefsrådet att genomföras som tidigare planerat 

och i enlighet med tidigare år. RKC finner det angeläget att kårcheferna 

kan träffas, då det är många angelägna frågor som behöver behandlas. 

 

Rikskåren följer utvecklingen och de rekommendationer FHM ger. 

 

• Riksstämma 2021 

Klas Göran Asplund har tidigare fått i uppdrag att hålla i Riksstämman 

2021. Med anledning av detta har alternativa orter jämförts med tanke 

på totalkostnader och logistik. Alternativet med Försvarsutbildarnas 

anläggning i Fårösund medför en extra övernattning, vilket gör att detta 

alternativ inte är lämpligt. 

Två hotell vid Arlanda har lämnat offert, men båda ger en betydligt 
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högre totalkostnad än Scandic Södertälje. 

Alternativet Good Morning Hotel, Hägersten, var ett tänkbart alternativ, 

men föll, då hotellet redan var bokat aktuella datum.  

Beslutades därför att Riksstämman 2021 hålls på Scandic Skogshöjd i 

Södertälje, under förutsättning att vi får en friskrivning om avbokning om 

myndigheternas rekommendationer förhindra genomförandet. 

• Riksstyrelseresa 

Den planerade resan kommer att genomföras efter nästa riksstämma.   

Då befintlig rikskårstyrelse avstått från arvode under sina respektive 

mandatperioder beslutades att även avgående styrelsemedlemmar är 

berättigade att delta i resan.  

 

§14 Nästa styrelsemöte 

hålls 2020-12-04 – 05 i Degeberga. 

 

För 2021 hålls styrelsemöte enligt nedan: 

2021-01-21              Zoom 

2021-02-19 – 21      Jönköping i samband med Kårchefsråd 

2021-04-01              Zoom 

2021-05-28 – 29      Stockholm 

2021-08-26              Zoom 

2021-09-17 – 19      Riksstämma ESO 

2021-10-08 – 13      Styrelseresa     

 

§15 Sammanträdets avslutande 

RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 

  

Vid protokollet 

 
RKS Klas Göran Asplund 

 

Justeras  Justeras 

 

 
RKC Curt-Ove Jakobsson 

 

 

  

Jan-Eric Malmin 
 

Jan-Eric Malmin 

 


