
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 15
Datum 2021-03-11
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

Adjungerad

e

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 Tomas 
Vistensjö.

§3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

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

§5 Coronaläget, konsekvenser av ny pandemilag
RKC redogjorde för hur läget förändrats sedan föregående möte. Fram till den 
11 april är reglerna oförändrade, därefter kan vissa lättnader kanske införas. 
Detta innebär vissa lättnader för genomförande av våra kurser.

§6 Bokslut och verksamhetsberättelse 2020
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Handlingarna, förutom bokslutet, är färdiga och skall föreläggas revisorerna 
den 23 mars. Handlingarna till MSB är också färdigställda och godkända av 
styrelsen. 

 Godkännande av text med BankID
Införandet av signering med BankID underlättar för styrelsen när olika 
dokument skall fastställas.

§7 Ekonomi och verksamhet 2021
För verksamheten 2021   

 Orgstöd 2021
Underlaget redovisades vid Kårchefsrådet i februari. Besked om 
eventuella tilläggsmedel meddelas i maj.

Sedan tidigare är medel sökta ur prinsessan Margarethas 
landstormsfond. FAK har erhållit 100`, och dessa medel kan till exempel
användas som projektmedel. 

 Utbildningsuppdrag
Underlaget redovisades vid Kårchefsrådet i februari.
 

 KBV
Medlen till genomförandet av KBV under 2021 har minskat. Därför 
beräknas det utgå 10`per kår. I år genomförs KBV först i september, och
arrangemangen bör samordnas med rekrytering av nya medlemmar till 
kårerna. Arrangemangen skall redovisas till Anders Persson, som 
sammanställer underlaget och redovisar till MSB.

 Projekt
Besked har lämnats till kårerna om beviljade projektmedel. Kårerna skall
kvittera de justerade beloppen under mars månad.

 Kårchefsråd
Kårchefsrådet del 1 genomfördes den 20 februari som ett Zoom-möte. 
Det fungerade utan problem med de 47 uppkopplade deltagarna. Även 
del 2 av kårchefsrådet kommer att genomföras digitalt. Det som skall 
behandlas är främst projekt och medlemsavgifter.  

 Kårstämmor
Skall genomföras digitalt senast under mars månad. Samtliga kårer, 
utom Gävle, har lagt in i kalendern att stämmorna genomförs innan 
månades utgång. 

 Riksstämma inklusive valberedning
RKS har fått positivt besked från Försvarsministern och ÖB om att delta 
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som talare vid Riksstämman. Även från MSB har ett positivt besked 
kommit om att de skall delta, däremot är det inte beslutat vem som 
representerar myndigheten.  

Valberedningen har vidtalat samtliga styrelseledamöter som står på tur 
för omval, och förslag finns på nya ledamöter. Enda positionen som är 
vakant är som revisorssuppleant.

 Nytt medlemsregister
Det nya registret är i bruk sedan den 1 mars. Instruktioner skall 
utarbetas, så att registeransvariga kan klara alla funktioner i registret. 
Underlag för detta skall skickas ut under våren  

§8 Förslag central medlemsavgift
Vid föregående styrelsesammanträde beslöts att medlemsavgifterna skall 
hanteras centralt. Utifrån detta, föreslår utredningen följande:
 

 Utredningens förslag
Förslaget som presenterades på Kårchefsrådet godkändes inte utan 
viss översyn. Ett nytt förslag har arbetats fram, vilket i korthet innebär 
att: 

1. Ordinarie medlem, 250 kr per år
2. Familjemedlem, folkbokförda på samma adress som ordinarie medlem, 

100 kr per år
3. Ungdom, till och med det verksamhetsår medlemmen fyller 17 år, 100 kr

per år
4. Pensionär, från och med det verksamhetsår medlemmen fyller 70 år, 

100 kr per år
5. Avgift till Rikskåren, 20 kr per år.

 Ändring av stadgar
De ändringar i stadgarna som krävs, är utarbetade.
 

Förslagen presenteras på kårchefsrådet.

§9 Strukturutredningens rapport
Sedan föregående styrelsemöte har inget hänt och förslaget ligger fast sedan 
Kårchefsrådet.

§10 MTE-utvecklingen
RKC redogjorde för ett uppdrag som MTE Umeå/Västernorrland erbjudits av 
Region Västerbotten. Uppdraget bestod i att bland medlemmarna hitta sådana 
som kunde fungera som vaccinationsvärdar i Umeå och Skellefteå. Under 
åberopande av det avtal vi har med Länsstyrelsen i Västerbotten om att följa 
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RIB-avtalet, erbjöds det antal värdar som efterfrågades. Regionen valde att 
sluta avtal med Svenska Lottakåren och Försvarsutbildarna som erbjöd sina 
tjänster till en lägre kostnad. 

§11 Övrigt
Rapport från inspiratörerna:

 Jonas Bärnheim meddelade att man har paus i garageverksamheten. 
Har också stämt av med Kalmar och Kronoberg om läget.

 Tomas Vistensjö har kontakt med Örebro, där man röstat in en ny 
kårchef.

 Kristian Reinoso meddelade att kåren i Stockholm tittar på 
evakueringsplanerna för Forsmark.

 Per-David Wennberg har haft kontakter med kårerna i Gävle och Umeå. 
I Gävle är kårstämman ännu inte inbokad.

 Lave Lavesson meddelade att man har problem med tillgång på lokaler 
med nuvarande restriktioner.

 Klas Göran Asplund informerade att man inte fick uppdraget som 
vaccinationsvärdar i Skellefteå. Staben i MTE Norrbotten har haft ett 
möte för att formulera vad enheten skall erbjuda Länsstyrelsen i fråga 
om kompetenser.

 I Skåne har man börjat att starta upp verksamhet igen, enligt Anders 
Persson

 Materielanskaffning – utveckling
Anders Persson har varit i kontakt om med en del räddningstjänster 
ange v överlämning av bandvagnar, men ännu inte fått beslut om 
tilldelning. Något överskott på materiel inom Försvarsmakten verkar inte 
föreligga, varför det förmodligen bara är fordon som vi kan räkna med 
att få överta till materielpoolen. Materiel som FM betraktar som skrot är 
det tveksamt att överta. Detta kräver resurser i form av medel, lokaler 
och engagerade medlemmar för renovering, så att fordonen kan 
besiktas och registreras in. Tre hjullastare och två kokkärror står 
öronmärkta för FAK.

 Webbshopen
Försäljningen från web-shopen har startat och fler produkter skall läggas
in. För att säkerställa att betalningarna, vore det bäst om beställningarna
kom via kårerna och inte från enskilda medlemmar. Frågan tas upp på 
Kårchefsrådet. 

§12 Framtida möten

 Kårchefsråd del 2 genomförs som Zoom-möte 2021-04-10 kl 09.00 – 
12.00. Kallelse skickas ut närmaste dagarna.

           
 Riksstämma hålls i Södertälje 20210917 - 20210919
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§13 Nästa styrelsemöte
I enlighet med fastställd mötesordning, hålls nästa möte 2021-04-08 kl 17.30 – 
19.00 som Zoom-möte.

För resterande 2021 hålls styrelsemöte enligt nedan:
2021-05-28 - 29       Stockholm, plats ESO
2021-08-26              Zoom
2021-09-17 – 19      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 Justeras
RKC Curt-Ove Jakobsson Tomas Vistensjö
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