
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 21

Datum 2021-11-04

Plats Zoom

Närvarande Curt-Ove Jakobsson Rikskårchef RKC

Per-David Wennberg v RKC/1 v ordförande

Anders Persson 2 v ordförande, ej närvarande

Jonas Bärnheim Ordinarie ledamot

Bertil Eckeryd Ordinarie ledamot

Johan Lindberg Ordinarie ledamot

Tomas Vistensjö Ordinarie ledamot

Åsa Wackelin Flanking 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 styrelsemötet.

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

§3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan kompletterades med information om MTE under pkt 6.

§4 Föregående styrelseprotokoll
Protokollet från det konstituerande styrelsemötet föredrogs. Eftersom inga 
ändringar begärdes, godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

1

Assently: baa4474a8decf8647282c595ed4be53c2a3c0fc8f10e82e3fa46a9f1840528fd6ec42c96188278861075c7025ef92d90a4e5d15bd231a1da6f511d2abd95c9d8



Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

§5 Riksstämman – genomförande och efterbörd
RKC redovisade vad som hänt med de punkter som togs upp på stämman 
under paneldebatten. 

 Övningsfält
När det gäller möjligheten att nyttja de övningsfält som FM har, finns ett 
alternativt förslag. Eventuellt kan FAK nyttja Grytans övningsfält i 
Östersund i framtiden. Området ägs från de 1 september av FortV som i 
sin tur hyr ut detta till FM. Faciliteterna är väl underhållna vilket också 
framgår av FortV hemsida.  
https://www.fortifikationsverket.se/nyheter/fortifikationsverket-koper-
grytans-lager/
När det gäller FM övriga övningsfält så fortsätter diskussionerna med 
ledningsstaben och PROD. Det är inte uteslutet att tidigare använda 
övningsplatser även kan användas i fortsättningen, till exempel 
Villingsberg och Älvdalen.

 Överskottsmateriel
En ny handläggare kommer att anställts på FM. Efter kontakter med RKC
kommer denne att bevaka att materiel som kan vara intressanta för FAK 
presenteras innan den lämnas till marknaden för försäljning. 

 Validering körkort – förarbevis
Frågan behandlas av Kristina Zetterström på FM. Målet är att ett förslag 
till validering utformas och presenteras.

   
§6 Verksamheten 2021

 Projekt
Anders Persson hade inför mötet redovisat hur projekten genomförts och 
avrapporterats. Kansliet meddelade att det kan ha inkommit redovisning 
som ej syns i sammanställningen.

 KBV
Per-David Wennberg meddelade att alla ännu inte rapporterat sina 
aktiviteter.

 Ekonomi
Vid redovisningen framkom att utbildningarna ännu inte helt genomförts, 
men i stort stämmer med budgeterade kostnader.

 Frågor från Anders Persson angående medlem m m
De frågor han ställt är hur vi hanterar presumtiva nya medlemmar och om
full medlemsavgift skall betalas vid medlemskap sent under kalenderåret.
Frågan skjuts fram till dess medlemsavgifterna skall handläggas genom 
Rikskåren.

 Workshop
Fyra workshops har genomförts och i mycket god anda. En viktig fråga är
om vår värdegrund, vilket medlemmarna har tyckt är viktig att diskutera. 
Återstående åtta workshops genomförs under hösten och i januari 2022.
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 Klädkodsuppdrag
Vid föregående styrelsesammanträde behandlades frågan om en 
enhetlig klädsel vid större sammankomster. Då den gamla vägledningen 
endast omfattar kläder för manliga medlemmar, har frågan om lämplig 
klädsel för kvinnliga medlemmar också behandlats. Frågan fortsätter att 
behandlas och det skall i text klarläggas vad som gäller när man 
representerar FAK i olika sammanhang. Frågan om blå/svart kavaj och 
grå/svarta byxor ger många kombinationer, varför RKS tyckte att för 
Rikskårens styrelse bör en enhetlig kombination gälla.

 MTE
RKC informerade att Länstyrelsen i Skåne utarbetat förslag på ny 
organisation, baserad på dess behov. En handläggare har tillsatts, som 
har tagit ett övergripande grepp om vad och hur olika FFO kan bidra till 
att lösa särskilda händelser. Uppgifterna fokuseras på den kompetens 
olika FFO kan tillföra, och för FAK är huvudinriktningen transporter med 
tunga och lätta fordon samt elverks-och motorsågsoperatörer. I förslaget 
ingår tilldelade ansvarsområden på både stabs- och ledningsplats. 

§7 Inkommen skrivelse från Smålandskårerna
Med anledning av den inbjudan till MTE-möte som Bilkåren skickat ut, har 
kårerna i Småland tillställt RKC och Bilkåren en skrivelse och motiverat varför 
man valt att tacka nej till att delta. I skrivelsen riktar kårerna kritik mot tidigare 
ledningsträffar och att Bilkåren inte tillför MTE medlemmar. 

RKC har besvarat skrivelsen där han uttrycker det olyckliga i att kritisera 
föreläsare som i detta fall är RKC och MSB:s handläggare. Kritiken mot Bilkåren
kan möjligen finnas vad gäller MTE i Småland men det ska framhållas att 
Bilkåren tillför medlemmar i andra MTE där inte FAK finns representerade.
                                                                                                                                
 
Rikskårens styrelse står inte bakom skrivelsen och stöder RKC i hanteringen av 
MTE.

§8 Nyanställning vid FAK-depå Jönköping
För administration och underhåll av den materiel som finns i depån, anställs 
Johan Lindell från och med den 1 december på ½-tid med 6 månaders 
provanställning. I arbetsuppgifterna ingår att planera och kalla medlemmar i 
Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Hallands län till kurser och 
övningar. Vidare ingår att planera för nyttjande och underhåll av materiel i 
depån.  Tjänsten är underställd kanslichefen.

§9 Verksamheten 2022
RKC redovisade 

 Nya uppdrag
För verksamhetsåren 2022 och 2023 antas verksamheten att utökas med
ett antal nya uppdrag, vilket ökar behoven av medel från 9 miljoner för 
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2021 till dryga 11 miljoner för de två kommande åren. Dialog genomförs 
den 9 november.

 FRG 2.0
Projektet leds av MSB och RKC ingår i utredningen som skall stärka FRG
och som även skall omfatta höjd beredskap och krig. 

 KBV, gymnasieutställning
En mobil, ambulerande utställning finansieras av bl a MSB och planeras 
skickas ut i landet under 2022 – 2023. Alla FFO kommer att 
marknadsföras och det ska anställas personal från den 1 januari som ska
leda logistiken vid de olika förflyttningarna.  

 Folkförankringsprojektet
Försvarsutbildarna har fått i uppdrag att informera kommuner och andra 
om läget inom FM och Totalförsvaret. FAK tillhandahåller personal som 
kan bli certifierade utbildare för denna information.

 Styrelseresan
Resan är planerad att genomföras den 14 – 19 maj 2022. 

§10 Rapport från inspiratörerna
 Jonas Bärnheim rapporterade från de uppdrag man har genomfört i form 

av transporter. Man har också genomfört Prova-på-dag med intresserade
besökare.

 Johan Lindberg rapporterade att man haft aktiviteter i Göteborg och att i 
Skaraborg har KBV genomförts tillsammans med andra FFO och 
kommunen.

 Per-David Wennberg har haft kontakter med Gävleborg, men det har 
mest handlat om hanteringen av registren.

 Tomas Vistensjö rapporterade att verksamheten i Dalarna har låg 
aktivitet och att det är svårt att motivera deltagare.

 Klas Göran Asplund rapporterade att man försökt rekrytera bandvagns- 
och skoterförare i samband med den snöskoterdag som hålls årligen i 
Skellefteå och av alla ÅF för snöskotrar. Trots att antalet besökare 
uppgår till ca 2500 personer, upplevs det svårt att skapa intresse för att 
bli förare i en frivilligorganisation.

§11 Nästa styrelsemöte
Mötet genomförs i Sjötorp 2021-11-26 – 27. Gemensam buss från Skövde för 
de som inte löser transporten själva.

§12 Kommande styrelsemöten
Vissa ändringar har införts i planeringen för kommande styrelsemöten, och har 
införts i nedanstående lista.

2022
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0120           Zoom
0225 - 27    I samband med kårchefsråd
0407           Zoom
0515 alt 16 I samband med styrelseresa
0818           Zoom
1020           Zoom
1202 - 03    ESO

2023
0119           Zoom
0224 - 25    I samband med kårchefsråd
0406           Zoom
0526 - 28    Gotland
0824           Zoom
0915 - 17    Riksstämma ESO

§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 Tomas Vistensjö

5

Assently: baa4474a8decf8647282c595ed4be53c2a3c0fc8f10e82e3fa46a9f1840528fd6ec42c96188278861075c7025ef92d90a4e5d15bd231a1da6f511d2abd95c9d8



Följande handlingar har undertecknats den 6 november 2021
 

Handlingarna är undertecknade av
 

Riksstyrelseprotokoll 21 2021-11-04.docx
(3997450 byte)
SHA-512: a7b9168206e655cd8dcb5dfb49ec0fbce0276
8de3276ff7f4794d2691f002f8a50852b4c2f3d04f08b9
38c2f5b60f0b1d9588c7b349b939f005196bd83d637c6

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

2021-11-06 10:11:06 (CET)

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

2021-11-06 11:22:51 (CET)

Erik Tomas Peter Vistensjö
info@lorensbergsel.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-11-06 16:25:43 (CET)

Riksstyrelseprotokoll 21 2021 11 04
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
baa4474a8decf8647282c595ed4be53c2a3c0fc8f10e82e3fa46a9f1840528fd6ec42c96188278861075c7025ef92d90a4e5d15bd231a1da6f511d2abd95c9d
8

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently

Sida 1 av 1





Case Audit Log
2021-11-06 09:10:10 UTC Case sent by Curt-Ove Jakobsson


Title: Riksstyrelseprotokoll 21 2021 11 04


Riksstyrelseprotokoll 21 2021-11-04.docx:
a7b9168206e655cd8dcb5dfb49ec0fbce02768de3276ff7f4794d2691f002f8a50852b4c2f3d04f08b938c2f5b60f0b
1d9588c7b349b939f005196bd83d637c6


2021-11-06 09:10:23 UTC Case reviewed by party: Curt-Ove Jakobsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 92.35.131.208


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 Edg/95.0.1020.40


2021-11-06 09:11:06 UTC Case signed by party: Curt-Ove Jakobsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 92.35.131.208


Useragent:


2021-11-06 10:20:25 UTC Case reviewed by party: Klas Göran Asplund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.66.14.115


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 Edg/95.0.1020.40


2021-11-06 10:22:51 UTC Case signed by party: Klas Göran Asplund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.66.14.115


Useragent:


2021-11-06 15:25:14 UTC Case request opened by party: Erik Tomas Peter Vistensjö [nationellt ID-nummer
dolt av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 172.226.50.29


Useragent: Mozilla/5.0


2021-11-06 15:25:19 UTC Case reviewed by party: Erik Tomas Peter Vistensjö [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 192.176.54.247


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.0 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-11-06 15:25:43 UTC Case signed by party: Erik Tomas Peter Vistensjö [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 192.176.54.247


Useragent:


2021-11-06 15:25:43 UTC All parties have signed, certificate generated


Sida 1 av 1






		info@assently.com
	2021-11-06T15:25:45+0000
	https://assently.com
	The case has been e-signed by the parties using Assently E-Sign.




