
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 17
Datum 2021-05-29
Plats Sunne, Värmland

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 mötet. Speciellt välkomnade han Anna Karlsson, 
Försvarsutbildarna, som deltog uppkopplad på länk.

§2 Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes RKS. Jonas Bärnheim valdes att justera dagens 
protokoll. 

§3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslista fastställdes utan kompletteringar. 

§4 Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 16 föredrogs. Eftersom inga ändringar begärdes, godkändes 
protokollet och lades till handlingarna

§5 CRM-systemet – Central medlemsavgift
Inför införande av central hantering av medlemsavgifter, krävs ett system för 
detta. 

 Anna Karlsson, Försvarsutbildarna, informerade om hur deras CRM-
system är uppbyggt. Det är kopplat till FRIDA där förbunden beslutar 
själva vilka som ska ha access. Den enskilde medlemmen har Mina 
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sidor för att hantera egna kursanmälningar, vilka sedan ska godkännas 
av respektive förbundsansvarige som motsvarar våra kårchefer. 
Systemet är uppbyggt med moduler, som kan läggas till grundsystemet.
Man kan vara uppkopplad som användare eller funktionär och omfattar 
idag event och kurser.
Om FAK går över till CRM-systemet så kräver detta utökat antal licenser
i FRIDA.

 Central medlemsavgift
Försvarsutbildarna har inte central medlemsavgift utan varje förbund 
beslutar om storleken. Frågan har varit upp men inget beslut fattades 
vid senaste riksstämman. Oaktat framtida inriktning för FöUtb så 
kommer FAK rikskårstyrelse att lägga fram förslaget om central 
medlemsavgift och hantering av densamma vid nästa riksstämma.

 Ändring av stadgar
För ovanstående hantering av medlemsavgifterna krävs att stadgarna 
ändras. Detta är utskickat inför stämman.

§6 Coronaläget och påverkan på våra utbildningar
Då myndigheterna har infört lättnader i antalet personer som får samlas, kan 
nu upp till 50 personer delta i sammankomster. Några av våra kurser har därför
flyttats till hösten, men kommer då att genomföras med fullt antal deltagare.

§7 Riksstämma – program - utskick
Kårerna har gjort sina anmälningar av deltagare. 
Programmen utskickade.
Motioner och propositioner, budget egna medel samt inriktning av FAK 
verksamhet kommer att skickas ut i augusti.
Kompletterande inbjudningar och fastställande av program upprättas när 
talarlistan är fastställd.
Orkester och annan underhållning är vidtalad och bokad.

§8 Ekonomi och verksamhet 2021
För verksamheten 2021   

 Tilläggsuppdrag 2021
MSB har beviljat medel för ytterligare nio kurser, varav åtta för MTE och 
en för TrV. Utöver dessa medel har FAK tilldelats ytterligare 190 tkr, 
varav till samarbete med FRG 80 tkr, rekrytering 90 tkr och 
transporter/flytt av kulturarv 20 tkr.
Totalt inklusive tillägg har FAK verksamhetsuppdrag 13 059 969 kr för 
2021.

 KBV
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Genomför sista veckan september/oktober.

 Workshop/Folkförankringsprojektet
Efter ett uppehåll startas nu våra workshops upp igen. Med de 
förändringar som hänt inom försvarets inriktning, kommer också 
folkförankringsperspektivet att behandlas.

Folkförankringsprojektet är ett uppdrag som sammanhålls av 
Försvarsutbildarna men där huvuddelen av övriga FFO:er deltar. 
Projektet skall bl a ta utgångspunkt från ”FM Landningssida” som man 
når på följande länk Samtalet - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)
Ca 150 certifierade informatörer från olika FFO:er ska utbildas inom 
projektet.

 FRG.2
MSB har insett att nuvarande FRG behöver göras mer attraktivt och 
innehålla fler kompetenser. Detta ska bl a lösas genom ett ökat 
samarbete med samtliga frivilliga försvarsorganisationer. Målet är göra  
FRG.2  mer flexibilitet, anpassningsbart och ändamålsenligt. För att 
uppnå detta krävs kompetensutveckling.
Grundutbildningen skall ske genom Civilförsvarsförbundet.

 Digitaliseringsprojektet
Kristian Reinoso har deltagit i MSB seminarium om att digitalisera vissa 
utbildningar. Arbetet sker i samarbete med FM. Målet är att lära sig hur 
olika kurser kan digitaliseras genom att använda olika plattformar och 
länkar på nätet. Ett exempel skulle kunna vara att göra MTE Intro delvis 
digital, och endast genomföra en begränsad fysisk Intro, t ex 
provkörning av bandvagn.

 Projekt
Det har genomförts färre projekt än planerat.

 Kårstämmor - ledningar
Efter att samtliga kårstämmor är genomförda ligger nu 
”Ledningsdokumentet” på hemsidan. 

 RSU
Anders Persson rapporterade att verksamheten är uppskjuten till 2022. 
Vilket berör FAK:s bandvagnsförare med Svenska Kraftnätsavtal.

§9 Strukturutredningen
Utredningen ska se över kårernas strukturer. Resultatet kan bli en kår per län 
med sektioner på olika orter.
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För närvarande har vi en stor ansökan om medlemsskap i Västra Götaland och
Värmland. Detta kräver att dessa kontaktas omgående och tas om hand 
medan intresset föreligger.

 Kopplingar till Folkförankringsprojektet
I våra kommande workshops, kommer projektet att behandlas och 
kommuniceras till medlemmarna.
 

 Utvecklingen sedan förra styrelsemötet
Utöver ett antal kontakter, har det inte skett några större förändringar.

§10 Insatsavtal-utvecklingen
I diskussionerna med länsstyrelser och myndigheter, har nya 
avsiktsförklaringar och överenskomelser slutits.

 Länsstyrelsen Uppsala 
En MTE-överenskommelse om insatser vid särskilda händelser vid 
Forsmark har slutits med Länsstyrelsen.

 Länsstyrelsen Kalmar
Fortsatta diskussioner pågår med Länsstyrelsen i Kalmar om att 
organisera en MTE. Öland vill gärna ha en del av denna placerad på ön.

 Jordbruksverket
Underskriven avsiktsförklaring om insatser med materiella resurspooler 
för transport- och logistikfrågor har upprättats. Avsiktsförklaringen 
omfattar Sverige söder om Dalälven.

§11 Övrigt 
Rapport från inspiratörerna:

 Jonas Bärnheim har haft lugnt inom sitt ansvarsområde. Kårerna har 
dock börjat planera för nya aktiviteter. Kårchefen i FAK-Kronoberg har 
påbörjat samtal med ledningen för Missing People om ett samarbete. .

 Tomas Vistensjö genomför, tillsammans med Örebro, aktiviteter 
varannan vecka.

 Kristian Reinoso håller kontakt med FAK Stockholm/Uppsala.
 Per-David Wennberg håller kontakt med FAK Gävle.
 Lave Lavesson rapporterade att det varit lugnt i kontakterna med Umeå.

MTE Intro i Jämtland erbjuds Skellefteå/Norrbotten.
 Klas Göran Asplund rapporterade om kontakterna med FM och 

Länsstyrelsen för att genomföra Rep Lb + släp i höst.
 Anders Persson meddelande att man diskuterat att upprätta en 

gemensam depå, centralt placerad, för kårerna i Skåne.
 Johan Lindberg planerar för en gemensam aktivitet med Kårerna i 

Västra Götaland.
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 Materielanskaffning – utveckling
Anders Persson förhandlar med FM, och positivt är att vi fått klart 
med tre hjullastare och två kokvagnar. Beroende på skick så kan de 
användas direkt eller bli reservdelsmateriel.

 Webbshopen
Shopen fungerar och Anders Persson presenterade nya produkter i 
shopen.

§12 Styrelsemöten 2021

 Digitalt Zoom-möte den 26 augusti.
 Styrelsemöte i samband med Riksstämma 2021-09-17     
 Riksstämma hålls i Södertälje 2021-09-18 – 2021-09-19

           
§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 Jonas Bärnheim
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Följande handlingar har undertecknats den 7 juni 2021
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