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PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Protokoll Nr 1 

Datum 2019-02-16 

Plats 

 

Transporttekniskt Centrum TTC, Jönköping 

Närvarande Curt-Ove Jakobsson Rikskårchef RKC 

 Per-David Wennberg v RKC/1 v ordförande 

 Anders Persson 2 v ordförande 

 Lave Lavesson Ordinarie ledamot 

 Jan-Eric Malmin Ordinarie ledamot 

 Johan Lindberg Ordinarie ledamot 

 Jonas Bärnheim Ordinarie ledamot 

 Tomas Vistensjö Ordinarie ledamot 

 Klas Göran Asplund Rikskårssekreterare RKS 

 

Adjungerade Kristian Reinoso Kanslichef/Utbildningschef 

 Alf Sandqvist Valberedningens ordförande 

 Elise Pavicic Konsult 

 

§1 Mötets öppnande 

 

Sammanträdet öppnades av RKC Curt-Ove Jakobsson, som hälsade alla 

välkomna till styrelsemötet i Jönköping. 

 

§2 

 

Val av sekreterare och justeringsman 

 

Till sekreterare valdes RKS. Till att justera dagens protokoll valdes Per-David 

Wennberg. 

 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan godkändes och lades till handlingarna.  
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§4 Föregående styrelseprotokoll 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Uppföljning 2018 

 

RKC redovisade utfallet av de olika uppdragen. Ekonomin är under kontroll och 

både verksamhetsuppdragen och organisationsstödet går jämnt ut med 

anslagna medel. 

 

§6 Uppdrag 2019 

 

Utbildningschefen och RKC redogjorde för de uppdrag som beviljats för 2019. 

Totalt är 5,8 miljoner beviljade. I dessa medel ligger bl a att genomföra en 

totalförsvarsövning i Jönköping samt att delta i Krisberedskapsveckan.  

En fortsättning på den långsiktiga strategiska planeringen med utökad ram 

samt stöd till Försvarsmakten ligger också i uppdragen. 

 

§7 Projekt 2019 och organisationsstöd 

 

Kårerna har sökt 2,2 miljoner till olika projekt. Totalt har 663 000.- beviljats. 

Som jämförelse var utfallet 2018 524 500:-. Utöver detta ligger de medel som 

sökts och beviljats för KBV 2019.  

 

Medlemsrekryteringsstöd - beslut 

 

Det tidigare rekryteringsbidraget på 1000:- per nyrekrytering avvecklas. Det 

beslutade projektstödet omfattar även stöd för nyrekrytering.  

 

Det administrativa bidraget på 50:-/medlem bibehålls och betalas ut om kåren 

följt utsända anvisningar som att uppdatera medlemsregister, genomföra 

årsmötet, bevaka och föra dialog med medlemmar som är elever på kurs mm. 

 

§8 Kårchefsråd 

 

Under kårchefsrådet kommer RKC att redovisa 2018 års verksamhet. FAK har 

rekryterat 350 nya medlemmar. Då åldersstrukturen inom FAK fortfarande är 

hög, har en naturlig avgång med ca 500 medlemmar skett, varför det totalt ger 

ett nettominus med 150 medlemmar. 

I redovisningen kommer han även att redovisa vad verksamheten under 2019 

kommer att omfatta.  
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Under kårchefsrådet kommer också FM och FOS att redovisa läget inom 

totalförsvaret och den framtida inriktningen för FFO. 

 

§9 FAK Framtidsprojekt 

 

Reflektioner efter genomförda workshop: 

Samtliga kårer har genomför sina workshops, i en mycket positiv anda. Många 

har uttalat att de upplevt det som en nytändning för styrelserna, vilket också 

kommer att påverka kårarbetet positivt. En fortsättning under hösten håller på 

att planeras av Elise Pavicic och RKC. 

 

§10 FAK i sociala medier och kalender – hur går det? 

 

Kalendern är klar och kan nu användas fullt ut. Det är alltså nu möjligt att titta 

på vad som händer i enskilda kårer. Likaså har de sociala medierna börjat 

användas mera frekvent. 

 

§11 MTE-frågor. Register, hur går vi vidare – kostnader? 

 

Enligt Jan-Eric Malmin har medlemmarna i de olika MTE lagts in i registret. Det 

kvarstår dock viss utveckling för att man skall kunna söka och producera de 

underlag som man vill söka i registret. Har genomförda kurser registrerats skall 

det kunna genereras när repetitionskurser skall genomföras.  

 

§12 RSU 2019 samt SvK Fältövning 2019 

 

Jan-Eric Malmin informerade om kommande RSU, som liksom tidigare skall 

hållas i Mora, 20 – 29 maj. Det blir med samma antal bandvagnar och förare. 

 

Under 2019 skall en linjedragarövning genomföras med SvK-förare. Det 

beslutades att Jan-Eric Malmin representerar FAK i kursplaneringen. 

 

§13 Riksstämma – inriktning och gjorda förberedelser 

 

Elise Pavicic redogjorde för upplägget kring Riksstämman i Södertälje.  

 

§14 Valberedningens redovisning om arbetsläget 

 

Alf Sandqvist redovisade vilka mandattider som gäller för de olika styrelse-

ledamöterna. Valberedningen sammanträder under kårchefsrådet. Deras 

förslag till nästa styrelse för kommande verksamhetsår, skickas ut med 



Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 

4 

 

handlingarna för kårstämman. 

 

 

§15 Åtgärder då medlem ej agerat efter FAK värdegrund 

 

RKC redovisade att en medlem agerat på ett sådant sätt, att FAK:s värdegrund 

ej uppfyllts.  

 

Per-David Wennberg gjorde en längre dragning om vad en förening är och hur 

och vad som skall uppfyllas om man är medlem. Det är också föreningen som 

bestämmer vilka som får vara medlemmar. Om en medlem verkar i strid med 

föreningens grundstadgar och syften, kan medlemmen uteslutas.  

 

Utifrån att man i den aktuella kåren är medvetna om medlemmens agerande, 

väljer Rikskårsstyrelsen inte i detta skede att rekommendera kåren att utesluta 

medlemmen. 

 

För att klarlägga hur liknande ärenden skall hanteras i framtiden beslöt 

Rikskårsstyrelsen att utse en stadgekommitté. Kommittén består av Per-David 

Wennberg, sammankallande, Anders Persson samt Johan Lindberg, och 

arbete skall redovisas vid Rikskårstämman.    

 

§16 Arbetsuppgifter för RKC 

 

RKS upplever att omfattningen av arbetetsuppgifterna, överstiger den 

halvtidstjänst som var förutsättningarna när uppdraget accepterades.  

Utvecklingen av verksamheten har utökats, och arbetsinsatsen är idag ett 

heltidsuppdrag.  

 

RKS föreslår därför styrelsen att tjänsten för nästa mandatperiod övergår i ett 

förtroendeuppdrag. Lönen regleras genom inbetalning av tjänstepension.  

 

Styrelsen godkände förslaget och v RKC undertecknade avtalet. 

 

§17 Ersättning för inspiratörer vid olika aktiviteter 

 

Mot bakgrund av den ökade verksamhet FAK kommer att ha i framtiden, kan 

det krävas att de som är utsedda som inspiratörer måste ta ledigt från sitt 

ordinarie arbete för detta. Johan Lindberg anser att det inte är klarlagt vilken 

ersättning som gäller.  

 

Det är möjligt att ta semester från ordinarie arbete för att utföra uppdraget men 

har man barn som går i förskola kan dom inte enligt gällande regelverk gå på 
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förskolan vid vårdnadshavarens semester, varför problem uppstår 

 

Eftersom det finns flera olika tim- och dagersättningar, med eller utan 

beskattning, skall styrelsen se över ersättningsfrågan och komma med ett 

förslag. 

 

§18 Actionplan 

 

Den plan som ska beskriva verksamheten för 2019 är i stort sett klar och 

kommer att presenteras inom kort. 

 

§19 Nästa styrelsemöte 

 

I enlighet med fastställd mötesordning, hålls nästa möte som ett videomöte  

2019-03-28 kl 18.00. 

 

§20 Sammanträdets avslutande 

 

RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 

 

  

  

Vid protokollet 

 
RKS Klas Göran Asplund 

              
Justeras  Justeras 

RKC Curt-Ove Jakobsson 

 

 

 

 Per-David Wennberg 

 

 

   


