
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 16
Datum 2021-04-08
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 Zoom-mötet. 

§2 Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes RKS. Johan Lindberg valdes att justera dagens 
protokoll. Noteras att numera undertecknas våra protokoll genom 
ledamöternas BankId.

§3 Fastställande av föredragningslistan
Till föredragningslistan lades under övriga frågor punkten RSU – ersättare för 
Jan-Eric Malmin och Nytt medlemsregister – kontaktpersoner.

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

§5 Coronaläget, konsekvenser av ny pandemilag
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RKC redogjorde för nuvarande läge och hur det påverkar vår verksamhet. Två 
snökurser för bandvagn har kunnat genomföras, trots pandemin. För att 
undvika risk för smittspridning under dessa kurser, har alla tilldelats egna rum 
och matlådor vid lunch och middag. Munskydd, handsprit mm har delats ut. 
FHM checklista användes för risk-bedömning.

§6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
Handlingarna är inskickade till MSB. Jämfört med anslagna medel för 
verksamhetsuppdrag har ett mindre överdrag om 4500:- gjorts. Revisorerna 
uppskattade att vi infört signering av handlingarna genom BankId. 

§7 Ekonomi och verksamhet 2021
För verksamheten 2021   

 Tilläggsuppdrag 2021
Ansökan har lämnats in om medel för nio kurser, varav åtta för MTE och
en för TrV. Sökta medel är 1,4 Mkr.

 KBV
I år är KBV senarelagt till oktober månad. Kårerna har meddelats vilka 
medel de har till genomförande.

 Projekt
Ett återkommande problem är att kårerna är sena i rapportering av vilka 
projekt man tänker genomföra. 

 Kårchefsråd 10/4 2021 kl 09.00 – 12.00
Liksom vid förra kårchefsrådet, ansvarar Jonas Bärnheim för support vid
mötets genomförande. 

RKC kommer att redovisa Barbro Holmbergs utredning om hur Sveriges 
civila försvar bör organiseras i framtiden. Förslaget innebär att sex 
civilområden införs, med en landshövding i respektive område som 
civilområdeschef.
 
Vidare kommer frågan om vilka bilder/fotografier som kårerna använder 
och lägger in på hemsidor. De flesta bilder/fotografier som hittas på 
nätet har copyright. Detta innebär att det finns en ägare till dessa, som 
också har rätten att besluta om och hur de får användas och till vilken 
kostnad. För att undvika intrång i rätten till bilderna, är det enklaste att 
kårerna endast använder sådana bilder de själva tagit.

 Kårstämmor
I stort samtliga kårer har genomfört årets stämma. Återstående påminns
om att stämmorna enligt stadgarna skall vara genomförda under mars 
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månad. Det är angeläget att resterande stämmor genomförs snarast. 

 Riksstämma inklusive valberedning
Valberedningens ordförande redovisade de namn som föreslås till omval
respektive nyval.
  
Sedan tidigare har vi fått positivt besked från försvarsminister Peter 
Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén på vår talarlista. Listan har 
nu kompletterats med vikarierande generaldirektör Camilla Asp, MSB.

 Nytt medlemsregister
Det gamla registret är borttaget. Tyvärr försvann kontaktpersoner för 
respektive kår, vilka nu måste återläggas in på hemsidan. Kanslichefen 
ordnar detta.  

 RSU – ersättare till Jan-Eric Malmin
Anders Persson utsågs att representera Rikskåren. 

§8 Förslag central medlemsavgift
Efter översyn har nedanstående förslag utarbetats:
 

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 som medlemmen fyller 17 år, 

100 kr per år
4. Pensionär, från och med det verksamhetsår som 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 har presenterats tidigare.
 

Förslagen presenteras på kårchefsrådet.

§9 Strukturutredningens rapport
Sedan föregående styrelsemöte har ett givande möte hållits med tre kårer i 
Västra Götaland. För att aktivera kårerna, lämnades olika förslag på 
gemensamma arrangemang. Det pågår en diskussion om ett närmare 
samarbete mellan dessa kårer.
Likaså har en diskussion påbörjats i Skåne. 

§10 MTE-utvecklingen
I och med uppdraget för Forsmark, kan de bli aktuellt med en särskild MTE- 
sektion för Uppland. 
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På Öland finns det nu stort intresse för en MTE. I så fall kan det bli aktuellt att 
den blir en del av MTE Kalmar. RKC träffar representanter för Öland under 
kommande veckan. 

§11 Övrigt 

Rapport från inspiratörerna:
 Jonas Bärnheim har kontakt med kårerna i Blekinge, Kronoberg och 

Halland. Ny kårchef i FAK-Kronoberg – Joakim Backman. För 
närvarande är det lugnt och få aktiviteter.

 Tomas Vistensjö kontakt med Örebro. Har fått en ny lokal, där de kan 
bedriva materielvård. Till ny kårchef har Mats Westerdahl valts.

 Kristian Reinoso rapporterade att det pågår många aktiviteter i 
Stockholm/Uppsala. Nytt avtal med länsstyrelsen i Uppland.

 Per-David Wennberg kontakt med Dalarna, Umeå och Gävle. För kåren 
i Gävle meddelas att antalet medlemmar minskat. Umeå har valt Bertil 
Eckeryd till ny kårchef.

 Lave Lavesson svårt att få kontakt med medlemmarna. Kårstämman är 
fortfarande inte genomförd.

 Klas Göran Asplund rapporterade att kårstämman genomförts digitalt 
och utan ändringar i styrelsen. Från både länsstyrelsen i Norrbotten och 
FM kommer positiva signaler om kommande uppdrag. Målet är att 
kunna genomföra en Rep Lb + släp, med ett scenario motsvarande 
sådana uppdrag. 

 Anders Persson rapporterade att alla kårer i Skåne har genomfört sina 
kårstämmor, och med många deltagare på Zoom. Genomgående positiv
stämning i kårerna.

 Johan Lindberg träffar kårerna i Västra Götaland var tredje månad för att
öka rekrytering och samordna arrangemang.

 RKC deltog på Gotlandskårens stämma där 80 % av kårensmedlemmar 
medverkade i Zoommötet. Positivt är att kåren har rekryterat flera nya 
medlemmar och planerat flera nya verksamheter.

 Materielanskaffning – utveckling
Anders Persson har fått klartecken från FM om tre hjullastare och två 
kokvagnar. En av kokvagnarna är i sämre skick och får bli 
reservdelsobjekt för de andra. Tillgång på andra lämpliga på fordon är 
sämre nu.

 Webbshopen
Shopen fungerar och Anders Persson kommer att redogöra för hur man 
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beställer varor på Kårchefsrådet.

§12 Styrelsemöten 2021

 Kårchefsråd del 2 genomförs som Zoom-möte 2021-04-10 kl 09.00 – 
12.00. Påminnelse med inloggning skickas ut fredag den 9 april.

 Nästa styrelsemöte är planerat att hållas i Sunne den 28 – 29 maj. 

 Digitalt Zoom-möte den 26 augusti.
           

 Riksstämma hålls i Södertälje 18-19 september. Sista styrelsemöte med
den gamla styrelsen den 17 september. Konstituerande styrelsemöte 
med ny rikskårstyrelse den 19 september.

           

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

Vid protokollet

RKS Klas Göran Asplund

Justeras Justeras
RKC Curt-Ove Jakobsson Johan Lindberg

5

Assently: 459d32927bc4438ea05373b33c4c9ed8ae697771aba5f8cca18130a87160df94bc342653b3b396d31f47330173d45d4776c1ba07710ba45676c1daa016ddeb97



Följande handlingar har undertecknats den 10 april 2021
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