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PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Protokoll Nr 14 

Datum 2021-01-21 

Plats 

 

Zoom-möte 

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.  

 

§2 

 

Val av sekreterare och justeringsman 

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

Bärnheim. 

 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar. 

 

§4 Föregående styrelseprotokoll 

Eftersom inga ändringar begärdes, godkändes föregående protokoll och lades 

till handlingarna. 
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§5 Coronaläget, konsekvenser av ny pandemilag 

RKC redogjorde för dagens läge. Med stöd av den riskbedömningen 

Folkhälsomyndigheten upprättat, kan vi ta beslut för det arrangemang eller 

utbildning som skall bedrivas. Genom att signera den, kan man också verifiera 

den bedömning vi gjort. Om vi bedömer att MTE kan anses vara en 

samhällsnyttig verksamhet, kan kanske sammankomster med fler än åtta 

deltagare genomföras. Detta måste dock noga övervägas inför varje 

sammankomst. 

 

TrV har beslutat att planerade kursen under våren ej kommer att genomföras. 

På samma sätt har SVK meddelat att kurserna ej kan genomföras. 

 

Vårens kårstämmor skall enligt stadgarna vara genomförda senast under mars 

månad. Med den nya mediautrustning som skickas ut, kan vi genomföra 

digitala stämmorna. Fysiska stämmor räknar vi med att inte kunna genomföra. 

Det är viktigt att kårerna bokar upp Zoom-möten snarast, både för tester, 

sedvanliga styrelsemöten och stämmor. 

 

§6 Ekonomi och verksamhet 2020 

Kanslichefen redovisade föregående års ekonomi. Några övningar och kurser 

har ställts in, vilket påverkar resultatet marginellt. De ekonomiska medlen har 

omfördelats. 

• Orgstöd 2020 

Totalt uppgick orgbidrag och verksamhetsstöd till 3 144 660 skr och är 

förbrukat. 

• Utbildningsuppdrag 2020 

Verksamhetsuppdragen uppgick till 7 339 250 skr och har förbrukats. 

• Bokslut och årsredovisning 

Bokslutet är ännu inte upprättat men kommer att revideras den 23 mars. 

Innan dess kommer bokslutet att skickas ut till styrelsen för 

godkännande vilket kan ske digitalt med Bank Id. 

§7 Ekonomi och verksamhet 2021 

Årets verksamhet innebär en utökning av de medel vi tilldelas.  

• Orgstöd 2021 

Orgbidrag och verksamhetsstöd med tilläggsanslag förväntas för året ge 

en total på 3 921 401 skr 

• Utbildningsuppdrag 

Med förväntade tillägg, ger uppdragen för TrV, SvK, MTE och 

specialuppdrag drygt 7 Mnkr. Specialuppdragen omfattar Materielövning 

och KBV.  

• KBV 

KBV är reducerad och genomförs under hösten 2021. Vid behov kan 

verksamhet som inte får plats läggas in under projekt istället.  
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• Projekt 

Behov av projekt från kårerna skall komma in senast 31 januari och 

kommer att sammanställas inför det digitala kårchefsrådet i februari. 

Dialogerna kommer dock genomföras vid det fysiska kårchefsrådet i 

april. 

• Kårchefsråd 

Kårchefsrådet den 20 februari genomförs digitalt mellan kl 0900-1200. 

Kårchefsrådet den 10-11 april genomförs fysiskt i Jönköping. Skulle inte 

detta fungera av pandemiskäl kommer även detta genomföras digitalt 

och då enbart under den 10/4. 

• Kårstämmor 

Skall genomföras digitalt senast under mars månad. Bestämmelser för 

uppkopplingar är utskickade till respektive kår. 

• Riksstämma inkl valberedning 

När det gäller föredragshållare, bör dessa tillfrågas redan nu. ÖB, 

Försvarsministern eller Inrikesministern alternativt ny GD MSB skall vara 

huvudtalare. 

Valberedningen sammanträder digitalt i slutet av januari. 

• Nytt medlemsregister 

Per-David Wennberg redovisade hur arbetet med registret fortskrider. 

Licenser och inloggningar har skickats ut, men svarsfrekvensen har varit 

låg. Därför skall påminnelse skickas ut. Kontrollerna skall vara klara den 

26 februari, och den 28 skall det vara avslutat. Det är också viktigt med 

säkerheten i hanteringen. MSB har en bra utbildning, som kårchefer och 

registeransvariga rekommenderas genomföra. 

• MTE-registret ses över av Jonas Bärnheim som undersöker om det finns 

förutsättningar att vidareutveckla detta eller om annan lösning fordras. 

 

§8 Förslag central medlemsavgift 

Vid föregående styrelsesammanträde beslöts att förutsättningarna för att 

hantera medlemsavgifterna centralt skall utredas. Utifrån detta, föreslår 

utredningen följande: 

  

• Utredningens förslag 

Ordinarie medlem erlägger 200:-/år. Familjemedlem på samma adress 

erlägger 50:-/år. Några klarlägganden skall göras innan Kårchefsrådet 

den 20 februari. Förslaget skall då presenteras för att kunna beslutas på 

Riksstämman och börja gälla från och med 2023. 

• Ändring av stadgar 

Ovanstående innebär vissa ändringar i stadgarna för både Rikskåren 

och de enskilda kårerna. Föreslagna stadgeändringar skall redovisas på 

Kårchefsrådet och beslutas vid Riksstämman 2021. 
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§9 Strukturutredningens rapport 

Utifrån beslutet vid föregående styrelsemöte, redovisade Per-David Wennberg 

vad utredningen anser krävs av kårernas verksamhet för att utvecklas i 

framtiden. 

 

• Förslag med tidplan 

Inom en 10-årsperiod skall kårindelningen i huvudsak baseras på 

länsindelningen vilket konkret innebär en kår per län. Detta kan också 

innebära att vissa kårer införa sektioner vilket stadgarna i dag redan ger 

utrymme för. För att FAK skall bibehålla medlemsantalet krävs en 

rekrytering av minst 100 medlemmar per år. 

Rapporten skall presenteras vid Kårchefsrådet den 20 februari. 

 

§10 MTE-utvecklingen 

RKC redovisade en förfrågan från Militärregion Norr om att FAK skall medverka 

vid upprättandet av A-platser. Framställan är tillställd kårcheferna inom MR N 

och svaren har sammanställts av RKC och presenterats för MR N. Samtliga 

kårer klarar av att lösa respektive uppdrag.  

 

Länsstyrelsen i Upplands län har gett MTE i uppdrag att ansvara för 

katastrofinsatser vid Forsmarks kärnkraftverk. Materielen för insatser har 

överförts organisatoriskt till FAK-Stockholm/Uppsala. 

 

§11 Övrigt 

• Rapport från inspiratörerna 

Sedan föregående styrelsemöte har, under rådande läge, nästan inga 

aktiviteter genomförts.  

• Från Skövde meddelas att en ny FRG upprättats, med vilket man 

samarbetar. Kontakter hålls även med övriga kårer i Västra Götaland. 

• Jonas Bärnheim har gjort ett utskick till kårerna om instruktioner hur man 

använder och bokar FAK:s Zoom-konto.  

• Tomas Vistensjö meddelade att kåren i Örebro är mycket aktiv. 

• Kristian Reinoso meddelade att kåren i Stockholm varit mycket aktiv 

framförallt med överenskommelsen med Länsstyrelsen i Uppsala. 

• Per-David Wennberg har haft kontakter med kårerna i Gävle och Umeå. 

• Lave Lavesson har blivit tillfrågad av Ragunda kommun om vilka 

insatser MTE kan medverka i. 

• Klas Göran Asplund informerade att MTE fått en förfrågan från 

Länsstyrelsen i Norrbotten att medverka som värdar vid vaccinationen 

på olika platser i länet.  

• Materielanskaffning – utveckling 

Ytterligare kontakter med Försvarsmakten kommer att genomföras för 
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att få en ”Point Of Contact” POC, inom FM materielavveckling. Just nu 
har ett mindre antal hjullastare och kokvagnar erbjudits. 
Det genomförs viss avveckling av räddningstjänsternas bandvagnar 
vilka bjuds ut på olika sätt, bland annat genom auktionsfirmor. Då dessa 
kan vara intressanta för vår materielpool, fick Anders Persson i uppgift 
att bevaka detta. MSB skall även kontaktas i materielfrågan. 
 

• Webbshopen 

Enligt Anders Persson är shopen klar och tillgänglig via hemsidan. 

 

§12 Framtida möten 

• Kårchefsråd genomförs som Zoom-möte 2021-02-20, mellan kl 0900-

1200. Underlag för Kårchefsrådet skickades ut 2020-12-18. 

• Det fysiska kårchefsrådet genomförs i Jönköping 2021-04-10 –11. Om 

pandemin sätter stopp för ett fysiskt möte så genomförs även detta 

digital men enbart den 10 april.             

• Riksstämma hålls i Södertälje 2021-09-18--19            

 

§13 Nästa styrelsemöte 

För resterande 2021 fram till Riksstämman hålls styrelsemöte enligt nedan: 

2021-03-11              Zoom 

2021-04-09              Jönköping i samband med Kårchefsrådet 

2021-05-28 - 29       Stockholm, plats ESO 

2021-08-26              Zoom 

2021-09-17              I samband med Riksstämma Södertälje 

Höstens styrelsemöten fastställes efter Riksstämman.   

§14 Sammanträdets avslutande 

RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

  

Vid protokollet 

 
RKS Klas Göran Asplund 

 

Justeras 

 
 

Curt-Ove Jakobsson 

 Justeras 

 
 

Jonas Bärnheim 

 


