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PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Protokoll Nr 13 

Datum 2020-12-05 

Plats 

 

Zoommöte 

Närvarande Curt-Ove Jakobsson Rikskårchef RKC 

 Per-David Wennberg v RKC/1 v ordförande 

 Anders Persson 2 v ordförande 

 Lave Lavesson 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 telefonmötet. Mötet inleddes med en tyst minut för 

styrelseledamoten Jan-Eric Malmin, som avled 2020-11-10. 

 

§2 

 

Val av sekreterare och justeringsman 

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

Lindberg. 

 

§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 förändringarna sedan föregående styrelsemöte. Dessa har 

inneburit att några kurser har fått ställas in. De medel som blivit över har, med 

MSB:s medgivande, kunnat användas för att införskaffa konferensutrustningar 

till kårerna. Detta för att kunna ge alla möjlighet att delta i digitala möten under 

rådande omständigheter. 

 

§6 Ekonomi 

MSB får 2021 30 miljoner för att fördela på FFO, varav 7 miljoner är avsatt för 

organisationsstöd. 2023 beräknas anslaget ha stigit med 40 miljoner från 

dagens nivå. 

 

Beroende på vad vi i slutänden får, har kansliet upprättat fyra alternativa 

budgetar baserade på alternativt antal kurser: 

 

Steg 1 motsvarar 2020 startläge och det som är beslutat för 2021, totalt 5,7 

miljoner 

Steg 2 motsvarar genomförd verksamhet 2020 och grund för 2021, totalt 7,5 

miljoner 

Steg 3 motsvarar det faktiska behovet för 2021, totalt 10,8 miljoner 

Steg 4 motsvarar ett utökat behov 2021, där FAK utvecklas strategiskt, totalt 

11,8 miljoner. 

 

§7 Verksamhet 2020 

Under senaste delen av verksamhetsåret, kan nedanstående noteras:  

• Personalsituationen 

För att förstärka kansliet, har Anders Persson anställts på 25 % från och 

med 1 december, som utvecklings- & materielchef. Per-David Wennberg 

ansvarar liksom tidigare för genomförandet av workshop och 

nyhetsbrev. 

• RiksHVC förslag att avskaffa Frivilligavtalet ifrågasätts av RKC. 

Gemensamt med övriga FFO ställer sig därför FAK avvisande till 

remissens förslag till förändringar i frivilligavtalen. En skrivelse, där 

denna inställning redovisas och undertecknad av 17 

Frivilligorganisationer, har lämnats som remissvar. 

• Kristian Reinoso redovisade kurserna kunnat genomföra till 95 %. 

Endast 3 kurser har behövt ställas in. Ändå har drygt 300 FAK-

medlemmar deltagit i utbildning. Speciellt MTE Intro på Gotland har varit 

välbesökta. Antalet kurser 2021 är beroende på de medel vi tilldelas av 

MSB. 

• KBV  

Per-David Wennberg rapporterade att KBV starkt påverkats av 

pandemin. Ändå har flera kårer genomfört olika typer av aktiviteter, för 
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att göra människor krismedvetna. 

• Projekt 

De ekonomiska ramarna för 2021 är ännu ej fastställda, varför det är 

svårt att redogöra för kommande års projekt. 

• Nytt medlemsregister.  

Det nya registret kommer att tas i bruk första halvåret 2021. Det finns 

viktiga delar att koordinera med det gamla registret som t ex hämtade 

uppgifter därifrån till vår hemsida. Det är dock viktigt att alla egna gamla 

register avvecklas.  

 

§8 Verksamhet 2021 

Verksamhetsåret 2021 dialogiseras med MSB under december.2020 men 

eftersom regleringsbrevet inte kommer förrän senare i januari och fördelningen 

av de nya 23 miljonerna inte är beslutad så blir inte verksamhetsuppdragen 

helt klara förrän under första kvartalet 2021.  

Organisationsstöd 2021 med ytterligare 7 milj baserat på verksamheten 2018 – 

19, kommer dock vara fastställt strax efter nyår. 

 

§9 MTE-utvecklingen 

Trots de begränsningar pandemin inneburit för verksamheten har MTE-

organisationen utvecklats och Intro-kurserna har överlag varit välbesökta.  

 

Kontakterna med FMCK utvecklas positivt. På sikt kan det innebära, att de kan 

komma att ingå som aktörer i MTE. 

  

Västra Götaland ligger långt framme avseende formalisering av 

överenskommelser med samtliga FFO:er. Det kommer dock att innebära MTE-

avtalet måste ses över i närtid.  

 

De i styrelsen som ännu inte har fått arbets- och skyddsutrustning motsvarande 

MTE, kommer att erhålla en rekvisition.  

 

Tomas Vistensjö rapporterade om samarbete med IRO (International Rescue 

Organization AB) under MTE Värmlands övningar hösten 2020. IRO-appen har 

fungerat ypperligt som en ledningsfunktion där både personal och materiell 

kunnat styras till prioriterades uppgifter. MSB håller på att bedöma 

säkerhetsaspekterna i appen eftersom företaget avser marknadsföra systemet 

till myndigheter, kommuner, räddningstjänster samt övriga FFO:er. 

Marknadsföringen har gett upphov till en del frågor bl a inom 

säkerhetsområdet. 
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§10 Övrigt 

Rapport från inspiratörsgrupperna:  

• Anders Persson håller på med avtal med olika kommuner, samt 

diskussioner om transport av skyddsmateriel. 

• Jonas Bärnheim har stängt ner den verksamhet som varit knuten till 

pandemin. Har tagit kontakter med Kronobergskåren efter Jan-Eric 

Malmins bortgång. Jonas kommer att ansvara för FAK- Kronoberg och 

FAK-Halland förutom Kalmar och Blekinge. 

• Johan Lindberg rapporterar att det pågår diskussioner med Skövde 

kommun. Kåren i Norra Älvsborg har ställt in årsmötet. Kåren i Borås har 

fått erbjudande om övertag av bandvagn. I Göteborg har kåren låg 

verksamhet. 

• Tomas Vistensjö rapporterade att i Värmland och Örebro är mycket 

inställt. Dock har man bra intern verksamhet. 

• Per-David Wennberg rapporterade att kårerna i både Gävle och Dalarna 

har ställt in höstens workshop. I Umeå är också verksamheten på låg 

nivå. 

• Kristian Reinoso meddelade att nya kontakter knutits mellan FAK 

Stockholm/Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala för bl a insatser riktade 

mot Forsmark.    

• Lave Lavesson rapporterade att det i Jämtland är låg verksamhet. 

• Klas Göran Asplund har bra medlemskontakter och några nya 

medlemmar. Bra Introkurser. 

• C-O rapporterade att verksamhet på Gotland är aktiv, med den nya 

kårchefen som mycket drivande. 

• Workshop 2020/21 

Endast två workshops har genomförts på grund av pandemin. Med 

tanke på läget bedöms att planerade workshops i januari - februari inte 

kan genomföras.    

• Materielanskaffning – utveckling, administration 

Anders Persson har utsetts att leda förhandlingarna med FM om 

övertagande av materiel. Tillsammans med RKC har han varit i Arboga. 

Det som fanns att tillgå just nu var hjullastare och kroklastare.  

• Styrelseresan som skulle ha genomförts har tidigare skjutits på till 

oktober 2021. Med tanke på pandemins utveckling, föreslår RKC att den 

flyttas till våren 2022. 

• Efter Jan-Eric Malmins bortgång, har ansvaret för MTE-registret 

överförts till Jonas Bärnheim. Efter hans genomgång, skulle han vilja ha 

ett omtag när det gäller registret. Därför får han tillsammans med 

Kristian Reinoso i uppgift ett se över registrets uppbyggnad och 

redovisa detta vid nästa styrelsemöte. 
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§11 Webb-shopen 

Enligt Anders Persson utvecklas shopen, och de flesta produkterna har lagts in  

varför den snart kan läggas ut på hemsidan.  

 

§12 Framtida möten 

• Cocoon i Degeberga 

Dagens styrelsemöte skulle ha ägt rum i Degeberga. På grund av 

Corona-viruset beslutades tidigare att resan dit skulle ställas in. Därför 

genomförs mötet digitalt som ett Zoommöte. 

 

• Kårchefsråd i Jönköping 

Det är planerat till 19 – 21 februari 2021. Med tanke på läget, måste ett 

nytt besked tas i närtid. Alternativt genomförs mötet i två omgångar. 

Första mötet den 20/2 digitalt och andra mötet 10-11/4 helst fysiskt i 

Jönköping. Rikskåren följer utvecklingen och de rekommendationer 

FHM ger. 

 

• Riksstämma 2021 

Riksstämman 2021 är planerad att hållas på Scandic Skogshöjd i 

Södertälje. Om myndigheternas rekommendationer förhindrar ett fysiskt 

genomförandet, är det möjligt att avboka intill 30 dagar före stämman. 

 

• Riksstyrelseresa 

Den planerade resan flyttas till våren 2022. 

 

§13 Nästa styrelsemöte 

I enlighet med fastställd mötesordning, hålls nästa möte 2021-01-21 som 

Zoommöte. 

 

För resterande 2021 hålls styrelsemöte enligt nedan: 

2021-02-121            Ev 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      ESO.     

 

§14 Sammanträdets avslutande 

RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 
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Vid protokollet 

 
RKS Klas Göran Asplund 

 

 
 

Justeras  Justeras 

RKC Curt-Ove Jakobsson 

 

 

 Johan Lindberg 

 


