
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 20

Datum 2021-09-17

Plats Scandic Skogshöjd, Södertälje

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

Mikael Rye Danjelsen

Kanslichef/Utbildningschef
Valberedningens 
sammankallande
Ekonomichef, 
Försvarsutbildarna

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

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

§3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes

Fastställande av plats för nästa stämma skall enligt stadgarna vara fastställd 
vid Riksstämman, och frågan behandlas under §9.

§4 Föregående styrelseprotokoll
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Protokoll 19 föredrogs. Eftersom inga ändringar begärdes, godkändes 
protokollet och lades till handlingarna. 

§5 Pandemin – vad gäller efter den 29 september?
RKC redovisade hur ändringarna efter den 29 september påverkar vår 
verksamhet. Då inga reservationer gäller för vaccinerade, kan våra kurser 
genomföras som planerat. Däremot skall givetvis symptom på Covid beaktas, 
avstånd hållas och god hygien tillämpas. För de som inte är vaccinerade gäller 
samma restriktioner som tidigare. PCR-tester skall genomföras på de som av 
medicinska skäl inte kan uppvisa vaccinationsbevis.
   

§6 Verksamheten 2021
 Projekt

Anders Persson redovisade de projekt som kunnat genomföras.
 KBV

Ännu har inte KBV genomförts, varför det inte redovisades. Däremot 
diskuterades vad som planeras och förväntat utfall.

 Ekonomi
Vid redovisningen konstaterades att kanslikostnaderna understiger 
budget. Då belastningen tidvis är hög, kan det bli aktuellt med att 
förstärka med en tjänst. Kravprofilen bör fastställas innan 
ansökningsprocessen inleds.
I dagsläget pekar utfallet på ett positivt ekonomiskt resultat för 
verksamhetsåret.
Frågan om registret FRIDA och de brister kårerna upplever 
diskuterades. Enligt Mikael Rye Danjelsen är det möjligt att komplettera 
registret för vårt behov. Därför beslöts att kansliet tar en diskussion med 
Försvarsutbildarna.
En annan fråga är om behovet att modernisera vår hemsida. Inget 
beslut togs i denna fråga.

 Nya uppdrag 2022
Utöver tidigare fastställda uppdrag, formuleras nu ett uppdrag för 
Jordbruksverket. Vilka regioner och utbildningar det kommer att gälla är 
ännu inte fastställt.

 MTE – namnfrågan
Ett förslag har inkommit om att bilda en samordningsorganisation för 
kårerna i Småland samt Öland. I förslaget redovisas hur organisation 
skulle se ut och vilka kårer som skulle ingå. Även föreslås att andra FFO
skulle kunna ingå.
Styrelsen ser inte att det finns något i stadgarna som hindrar en sådan 
samordningsorganisation. 
En fråga som också behandlades, är hur MTE skall uttydas. Nuvarande 
Motor- och TransportEnhet beslutades av MSB. Namnet är dock inte 
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heltäckande för verksamheten, varför styrelsemedlemmarna fick i 
uppdrag att lämna alternativa förslag.

§7 Rapport från inspiratörerna
Punkten behandlades inte under sammanträdet.  

§8 Riksstämma
 Mottagande

Formerna för genomförandet av vaccinationsregistreringarna och PCR-
tester diskuterades.

 Avprickning
De medlemmar som registreras som närvarande, överförs till 
röstlängden.

 Fotografering
Kristian Reinoso fick i uppdrag att fotografera för vår hemsida. För 
ordningens skull skall GDPR beaktas och deltagarna tillfrågas. 

 Körschema
Program och tider redovisades.

 Övrigt
Ekonomi redovisas på söndag. 
Kårstämman 2023 planeras hållas i Stockholmsområdet. Tidigare rutin 
att växelvis hålla stämman i Stockholm och på annan ort diskuterades. 
En stor fördel med Stockholmsregionen är möjligheten att få 
kvalificerade talare. Ur resesynpunkt är det också fördelaktigt, då de 
flesta kan nyttja tåg eller andra allmänna kommunikationsmedel för 
resorna. Inför nästa stämma bör i god tid alternativa hotell tillfrågas om 
offerter för Riksstämman 2023.

 Sammanfattning
Planeringen för stämman har gått bra och de talare och gäster som fått 
inbjudan, har tackat ja, förutom försvarsministern som ersätts av 
Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson.

§9 Styrelsemöten 2021 - 2023
RKC presenterade ett förslag till datum för styrelsemötet fram till Riksstämman 
2023 enligt nedan:

2021
11-04         Zoom
11-26         Knista Herrgård, Skövde

2022
01-21--22    Ystad alt Zoom
02-25--27    I samband med kårchefsråd

3

Assently: d171d46432c323a8b2225b828360b95bdebd5f129f768caea4fe0655073513ef6dd240f9ccb088eca8fa092b659e12474c90a03a14c3de12163f2cd71b3c07fe



Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

04-07         Zoom
05-15 alt 16 I samband med styrelseresa
08-18         Zoom
10-20         Zoom
12-02--03    ESO

2023
01-19         Zoom
02-24--25    I samband med kårchefsråd
04-06         Zoom
05-26--27    Gotland
08-24         Zoom
09-15--17    Riksstämma ESO

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

Vid protokollet

RKS Klas Göran Asplund

Justeras Justeras
RKC Curt-Ove Jacobsson Jonas Bärnheim
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