
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 18
Datum 2021-08-05
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, ej 
närvarande
Valberedningens 
sammankallande

§1 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av RKC Curt-Ove Jakobsson, som hälsade alla 
välkomna till mötet.

§2 Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes RKS. Tomas Vistensjö valdes att justera dagens 
protokoll. 

§3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslista kompletterades med en punkt om uppföljning av rekrytering.

§4 Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 17 föredrogs. Eftersom inga ändringar begärdes, godkändes 
protokollet och lades till handlingarna.

§5 Pandemin – vad gäller?
RKC informerade om hur det nuvarande läget påverkar vår verksamhet. Från 
och med 15 juli får man samlas 300 personer sittande inomhus, och inga 
begränsningar längre utomhus. Riksstämman ska också därför kunna 
genomföras enligt planerna. Vi har dessutom fått dispens för våra kurser.
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§6 Riksstämma – program - utskick
 Program

Planeringen för stämman löper på som planerat. Styrelsemötet hålls på 
fredag kl 17.00, middag därefter kl 20.00

 Propositioner
Förslaget från styrelsen har tidigare behandlats och redovisades.

 Stadgar
Förslag till stadgeändringar är utskickade i maj.

 Motion
En motion om förslaget till hantering av medlemsavgifterna har inkommit
och skall behandlas på Riksstämman.

 Rikskårens förslag på svar
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

 Förslag bg Egna medel 2022 – 2023
Styrelsen godkände det förslag till uppskattning av egna medel som 
RKC presenterade. 

 Inriktning på FAK verksamhet 2022 - 2023
Styrelsen godkände även det förslag för inriktning som utarbetats.

§7 Verksamhet 2021
 KBV

Kårerna har redovisat vilka aktiviteter man ska bedriva under den 
veckan.

 Workshop
Planeringen för genomförandet fortskrider. Samtliga kårer ska hinna 
genomföra sin workshop innan Kårchefsrådet..

 FRG2.0
Ingen av kårerna har haft någon kontakt under sommaren. Förväntas 
startas upp igen under hösten.

 Projekt
Sedan föregående möte har endast ett projektförslag inkommit.

 RSU
Nästa RSU genomförs 2022-05-21—05-25.
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§8 Skarpa insatser
Kalmar och Jönköping har varit involverade i en mindre insats i Småland. I 
övrigt har ett antal mindre bränder hanterats av räddningstjänsterna med hjälp 
av de nya brandflygplanen och helikoptrarna.

§9 Övrigt 
 Styrelseresa föreslås genomföras 13 – 19 maj 2022.

 Rekrytering – uppföljning av intresseanmälningar
En sammanställning gjord av vRKC visar att intresset är stort för 
medlemskap i FAK men en del kårer klarar sedan inte av att kontakta 
vederbörande och få in denne i sin kår. Detta måste bli mycket bättre 
där den föreslagna centrala medlemshanteringen förhoppningsvis ska 
vara en del av lösningen. 

 Rapport från inspiratörerna:
 Jonas Bärnheim meddelade att det varit lugnt under sommaren. På 

Öland hålls Totalförsvarsdagen den 2 – 3 oktober. Jonas utsågs att 
representera riksstyrelsen. Ett planeringsmöte genomförs den 3 
september där kårchefen i Kalmar Lasse Svensson och Jonas 
Bärnheim  ska delta. 

 Tomas Vistensjö rapporterade att det varit lugnt under sommaren. 
 Per-David Wennberg rapporterade om att kåren i Dalarna deltar i en 

skogsmässa under hösten.
 Lave Lavesson hade inte haft några kontakter under sommaren.
 Klas Göran Asplund rapporterade att MTE Intro genomförs den 21 

augusti. Planering tillsammans med FM och Länsstyrelsen för att 
genomföra Rep Lb + släp pågår. BvMek genomförs som planerat 
under hösten.

 Anders Persson rapporterade att de fyra kårerna i Skåne nu söker 
en lokal för materielen. Samtidigt pågår diskussioner om närmare 
samarbete och eventuell sammanslagning i framtiden.

 Johan Lindberg skall ha en gemensam träff med kårerna i Västra 
Götaland under oktober. FAK Skaraborg skall vara med i ett 
integrationsprojekt under hösten.

 Materielanskaffning – utveckling
Anders Persson rapporterade att han försöker få till stånd ett möte med 
den avdelningschefen på HKV.

 Webbshopen
Försäljningen från shopen rullar på. Lugnt under sommaren. 
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§10 Styrelsemöten 2021

 Styrelsemöte hålls den 17 september i samband med Riksstämman.     
 Riksstämman hålls i Södertälje 20210918 - 20210919

           
§11 Sammanträdets avslutande

RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

RKS Klas Göran Asplund

Justeras Justeras
RKC Curt-Ove Jacobsson Tomas Vistensjö
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