Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS EXTRA STYRELSESAMMANTRÄDE
Protokoll Nr
Datum
Plats

19
2021-08-17
Zoom-möte

Närvarande

Curt-Ove Jakobsson
Per-David Wennberg
Anders Persson
Lave Lavesson
Johan Lindberg
Jonas Bärnheim
Tomas Vistensjö
Klas Göran Asplund
Kristian Reinoso

Adjungerad
e

Alf Sandqvist

Rikskårchef RKC
v RKC/1 v ordförande
2 v ordförande, ej närvarande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Rikskårssekreterare RKS
Kanslichef/Utbildningschef, ej
närvarande
Valberedningens
sammankallande, ej
närvarande

§1

Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av RKC Curt-Ove Jakobsson, som hälsade alla
välkomna till det extra styrelsemötet, föranlett av de fortsatta begränsningarna i
antalet deltagare vid sammankomster inomhus.

§2

Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes RKS. Johan Lindberg valdes att justera dagens
protokoll.

§3

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslista fastställdes utan tillägg.

§4

Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 18 föredrogs. Eftersom inga ändringar begärdes, godkändes
protokollet och lades till handlingarna. Punkten om antal personer i protokollet
är dock inte helt korrekt och korrigeras i detta protokoll.

§5

Pandemin – vad gäller?
RKC informerade att antalet deltagare vid sammankomster fortsatt fram till
januari 2022, är begränsat till 50 personer. Dock uppdaterades
krisinformation.se på morgonen den 17 augusti där det framgår att 300 får
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samlas inomhus om man har egen plats att sitta på. Efter kontroll med hotell
Skogshöjd är detta fullt genomförbart. Även ett nytt beslut kan fattas av
regeringen och FHM den 19 augusti. Hur Riksstämman kan genomföras är
därför fortfarande oklart. RKC har därför, tillsammans med styrelsen, utarbetat
tre förslag till lösning av hur Riksstämman skall genomföras.
§6

Riksstämma
 Förutsättningar för antalet deltagare vid max 50 deltagare är:
24 kårchefer inklusive 5 kårchefer som ingår i Rikskårsstyrelsen
4 Rikskårsstyrelseledamöter inklusive kanslichefen
2 valberedningen
9 inbjudna gäster
6 veteraner
4 talare


Hotellets möjligheter
Klas Göran Asplund har haft fortlöpande kontakter med hotellet.
Senaste beskedet var att vi kan genomföra stämman som planerat.
Avstånden 1 m vid sittningar och max 8 personer per bord vid
lunch/middag gäller oavsett antal. Möjlighet till enkelrum finns.



Tre alternativa förslag för styrelsen att ta beslut om var utskickade inför
styrelsemötet:

1. Riksstyrelsen och kårcheferna samlas fysiskt på stämman. Kårernas
övriga två ombud deltar via Zoom. Även gäster inklusive veteraner och
talare deltar som planerat fysiskt. Alla boende tilldelas enbart enkelrum.
2. Alla deltagare stannar hemma och stämman genomförs via Zoom.
3. Riksstämman genomförs som planerat men med ytterliga utrymme i
konferenslokaler och med enbart enkelrum.


Beslut
a. Efter en ordentlig värdering av alternativen, och med nya
ingångsvärden beslutade styrelsen om alternativ 3.
b. Om förutsättningarna beträffande antalet ändras till 50 personer
eller om definitionen ”inomhus med egen sittplats” inte kan
användas, genomförs stämman enligt alt 1.
I båda fallen krävs att deltagare är fullvaccinerade. Om man enbart fått
en spruta eller av medicinska skäl ej kunnat vaccinera sig, ska ett PCRtest genomföras vid ankomst till hotellet. FAK tillhandahåller testkitt.
Fullvaccinerade ska uppvisa vaccinationsbevis vid ankomst till hotellet.
Ovanstående beslutades av en enig styrelse.
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§7

Styrelsemöten 2021



§8

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

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

Vid protokollet

RKS Klas Göran Asplund

Justeras
RKC Curt-Ove Jakobsson

Justeras
Johan Lindberg
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Handlingarna är undertecknade av
2021-08-19 15:23:06 (CET)

Curt-Ove Jakobsson
curtove.jakobsson@fak.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-08-19 15:30:43 (CET)

Johan Rickard Lindberg
johanrlindberg@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-08-19 16:11:30 (CET)

Klas Göran Asplund
klas-goran.asplund@telia.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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