
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 22

Datum 2021-11-27

Plats Sjötorp

Närvarande Curt-Ove Jakobsson Rikskårchef RKC

Per-David Wennberg v RKC/1 v ordförande, ej 
närvarande

Anders Persson 2 v ordförande, deltog på 
Zoom

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. Jonas Bärnheim valdes att justera dagens 
protokoll. 

§3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.

§4 Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 21 från föregående styrelsemöte föredrogs. Eftersom inga ändringar 
begärdes, godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
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§5 Uppföljning efter Riksstämman 2021
Efter stämman har nedanstående punkter varit föremål för fortsatta 
utredningar, vilka RKC redovisade. 

 Övningsfält
När det gäller möjligheten till använda FM övningsfält, öppnas nu 
möjligheten att få tillgång till samtliga övningsfält, när dessa ej nyttjas av 
FM. Detta kommer att föras in i FM verksamhetsuppdrag till Förbanden 
och gälla från och med 2022.

 Överskottsmateriel
Den nye chefen för PROD RPE LOG, Claes Izos har anställt ny 
handläggare som kommer att tillgodose FAK:s och övriga FFO:ers 
materielbehov. Kårerna/MTE bör anmäla sitt materielbehov till Anders 
Persson, som förhandlar med FM.

 Validering körkort – förarbevis
Frågan är under vidare behandling.

   
§6 Ekonomisk redovisning t o m oktober 2021

Uppdragen t o m oktober går jämt upp med budget. Ekonomin är väl 
fungerande och pekar på ett 0-resultatet för verksamhetsåret. Ett bekymmer är 
dock att medlemsantalet och -intäkterna generellt minskar, även om enstaka 
kårer har en medlemsökning.  

§7 Verksamheten 2021
 Projekt

Anders Persson redovisade verksamheten. Tyvärr har fortfarande inte 
alla kårer redovisat sina projekt, och att detta måste vara redovisat 
senast den 5 december. Därför uppmanas kårerna att genast skicka in 
sina underlag. För kommande år måste rapporteringen fungera på ett 
mera strukturerat sätt, med redovisning av samtliga kvitton som 
underlag. Frågan kommer att tas upp på nästa kårchefsråd.

 KBV
Samma förhållande gäller för redovisningen av KBV.

 WS - Workshop
Genomförda workshops har varit uppskattade av kårerna. Återstående 
genomförs innan utgången av januari 2022. 

§8 Förändring av FAK Verksamhetsidé
Med anledning av förändringar i omvärldsläget och våra uppdrag, har vår 
verksamhetsidé setts över. RKC redovisade ett förslag till ny skrivning, vilken 
diskuterades av styrelsen. Slutgiltig skrivning presenteras och beslutas vid 
nästa styrelsemöte i januari.
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§9 Verksamheten 2022
RKC redovisade de viktigaste tilläggen i nästa verksamhetsår. 

 Genomförd dialog - rapport
För verksamhetsåren 2022 och 2023 antas verksamheten att utökas 
med ett antal nya uppdrag, vilket ökar behovet från 9 miljoner för 2021 
till dryga 11 miljoner för de två kommande åren. De uppdrag som är 
klara för 2022 läggs ut på hemsidan i december.

 Försvarsutbildarna har uppdraget att genomföra Folkförankrings-
projektet tillsammans med FAK och övriga Frivilligorganisationer. 

 I beredskapsutställningen som genomförs mot gymnasieskolorna, deltar 
FAK och en del andra FFO som här får möjligheten att medverka med 
information. Antalet gymnasier som berörs är ännu inte känt, annat än 
det gäller ett stort antal skolor.

 Styrelseresan
Resan är planerad att genomföras den 14 – 19 maj 2022. Utresan sker 
gemensamt från Arlanda.

§10 Redovisning av arbetet med medlemsregistret  
Kristian Reinoso informerade om det förändringsarbete som pågår för att lösa 
våra önskemål om tilläggsfunktioner i FRIDA. Förslag och kostnader för detta 
är ännu inte redovisade från Försvarsutbildarna.

§11 Framtida uppdrag – bl a instruktörsutbildning MTE
Genomförandet planeras för 2023. Styrelsen anser att det är viktigt för MTE att 
detta genomförs, då det råder brist på kvalificerade instruktörer.

§12 Rapport från inspiratörerna
 Anders Persson 

De fyra kårerna i Skåne har fortsatt diskutera om möjligheten att slå 
samman dessa till en kår. 

 Jonas Bärnheim
Har kontaktat kårerna i Halland och Kronoberg om deras verksamhet.

 Johan Lindberg 
Håller kontakt med kårerna i Västra Götaland. I Skaraborg pågår 
diskussionerna om ett nytt uppdrag som berör VA. 

 Tomas Vistensjö 
I Värmland och Närke har inga större aktiviteter skett. 

 Bertil Eckeryd 
FAK Umeå/Västernorrland har genomfört hastighetsbevakning för NTF. 
För närvarande pågår en diskussion om arbete under Svenska Rallyt. 

 Klas Göran Asplund 
I FAK Skellefteå/Norrbotten har inget skett utöver aktiv medlems-
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rekrytering.
 Åsa Wackelin Flanking 

På Gotland har kåren medverkat i uppdraget undanförsel av 
kulturskatter och där också deltagit i en FFO-övning med mycket gott 
resultat. 
På förekommen anledning vill hon också att frågan om vår värdegrund 
även ingår i samband med de kurser vi genomför.

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

2022
0120           Zoom
0225 - 27    I samband med kårchefsråd i Skövde
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

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

Vid protokollet

RKS Klas Göran Asplund

Justeras Justeras
RKC Curt-Ove Jakobsson Jonas Bärnheim
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