
Klädsel för FAK-medlemmar uppdaterad 2022-01-20

Föreningsdräkt bör     bäras vid:   

- Stämmor

- Officiella framträdanden

- Representation

- Sammankomster/möten med representanter utanför FAK

- Uppvaktning

- Konferenser 

- Nationaldagsfirande

Generellt måste man ta hänsyn till den allmänna klädkoden vid alla möten så att man inte kommer 

över- eller underklädd

Högtidsklädsel/föreningsdräkt - män

Mörkblå eller svart kavaj med FAK emblem på vänster bröstficka

Enfärgad grå eller svart byxa.

Vit skjorta användas Vit skjorta bärs alltid med slips

Skjorta avsedd för bärande med slips tillpassas så att kragen inte glipar mot halsen när översta 

knappen är stängd

Vid enklare tillfälle kan ljusblå skjorta användas

FAK slips, mörka stumpor och svarta finskor 

Skor skall alltid vara välputsade

Högtidsklädsel/föreningsdräkt - kvinnor

Mörkblå eller svart kavaj med FAK emblem på vänster sida 

Enfärgad byxa, kjol eller klänning i grå eller svart färg.

Vid användande av klänning. Emblem på vänster sida (frivilligt att använda)

Vit blus användes. 

Vid enklare tillfälle får ljusblå blus användas.  Blus får bäras utanför kjol/byxlinningen 

FAK slips får men behövs inte användas, (dock behöver den inte var ända upp i halsen) 
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mörka stumpor vid användande av byxa och svarta finskor med eller utan klack. 

Till kjol eller klänning bör bruna eller svarta nylonstrumpor användas, utom sommartid – då valfritt 

nyttjande. Svarta finskor med eller utan klack

Respektive Kårchef upplyser sina delegater vid Rikskårstämmor att denna klädkod gäller för 

deltagande!

Där klädkod uppges vid inbjudan så är det ett skall-krav. Varje kårchef ombesörjer att deltagare har 

uppfattat detta för att få närvara.

Klädsel vid utbildning:

Anpassad klädsel för uppdraget. 

Ren klädsel är ett krav!

Klädsel vid uppdrag för FAK/MTE:

FAK/MTE klädsel anpassad för uppdraget

Ren klädsel ett krav!

Klädsel vid kampanj/medlemsvärvning:

FAK/MTE-märkt klädsel - reflexväst kan användas

Ren klädsel ett krav!

Vid representation för FAK/MTE får ej annan organisations-föreningsmärkning användas!

Assently: 287936bbf5aa882206e63e01dcd712fcac1547c573dea6fb6e11abb5fe8cc8d609b14cd3aead89cf08a0ca46b5af5b8b42105d3081bb2542f3e12943ce5218c7



Ny verksamhetsidé för FAK gällande från 2022-01-20

• Utveckla förmågan att köra fordon och hantera logistikmateriel

• Utveckla förmågan att delta i logistikinsatser

• Motivera och förbereda medlemmarna att ställa sin kompetens till
förfogande vid svåra påfrestningar och krig när samhället så kräver.

• Utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov. 

• Bistå myndigheter, regioner och räddningstjänster under kris och krig.

• Vara en förstärkningsresurs för Totalförsvaret.
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Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 23

Datum 2022-01-20

Plats Zoom

Närvarande Curt-Ove Jakobsson Rikskårchef RKC

Per-David Wennberg v RKC/1 v ordförande

Anders Persson 2 v ordförande

Jonas Bärnheim Ordinarie ledamot

Bertil Eckeryd Ordinarie ledamot, ej 
närvarande

Johan Lindberg Ordinarie ledamot, ej 
närvarande

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 fastställdes utan ändringar.

§4 Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 22 från föregående styrelsemöte föredrogs. Eftersom inga ändringar 
begärdes, godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
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Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

§5 Genomförande av kårchefsråd den 26 - 27 samt styrelsemöte den 25 
februari 2022
På grund av rådande begränsningar för sammankomster, diskuterades frågan 
om att genomföra rubricerade möte som planerat, alternativt digitalt via Zoom 
och uppdelat på två tillfällen. Ett annat alternativt förslag är ett första digitalt 
möte och ett senare fysiskt.
Efter dagens presskonferens där Folkhälsmyndigheten redogjorde för det 
aktuella läget, beslöt styrelsen att kårchefsrådet delas på två tillfällen och del 1 
genomförs digitalt, lördag den 26 februari kl 10.30. Det föregås av ett digitalt 
styrelsemöte kl 08.00 – 10.00. Därefter genomförs ett digitalt kårchefsråd del 2,
lördag den 9 april kl 10.30. Även det föregås av ett digitalt styrelsemöte kl 
08.00 – 10.00.
   

§6 Preliminär ekonomisk redovisning för 2021
Total omslutning för föregående verksamhetsår uppgick till 13,1 miljoner 
kronor, en ökning med 25 %. Kurserna har genomförts som planerats.   

§7 Verksamheten 2022
 Verksamhetsuppdrag från MSB

RKC redovisade de uppdrag vi erhållit från MSB, i storleksordningen 14 
miljoner kronor. Utöver beviljade medel kan tilläggsuppdrag innebära 
ytterligare medel.

 Preliminär fördelning av kurser till respektive kår
Kristian Reinoso redovisade att kårerna tillfrågats men att alla ännu inte 
svarat. För att slutgiltigt fastställa kurserna, får kårcheferna fortsätta 
diskutera med kansliet.

 Projekt
Anders Persson redogjorde för att det hitintills varit få inkomna 
projektförslag. De ska senaste vara inlämnade den 31 januari 2022.

 KBV, Beredskapsutställning
KBV genomförs V2239, samtidigt som att beredskapsutställningen är 
klar. Det är en expanderande container med utställningsmaterial som 
skall turnera runt i landet, och som i första hand riktas mot gymnasie-
skolorna. Kårerna ombeds att delta i detta på de orter som berörs.

 ”Tillsammans försvarar vi Sverige”
RKS redovisade att en liknade utställning genomförs av FM inom 
Folkförankringsprojektet. Tre av våra ledamöter har gått en kurs för att 
kunna delta som informatörer.

 WS - Workshop
De workshops som varit planerade har genomförts så när som 
Halland/Kronoberg som flyttas till slutet av april. Dalarna/Gävleborg och 
Mälardalen genomförs under januari 2022.  WS har varit mycket 
uppskattade av kårerna, speciellt som programmet innebar en aktuell 
uppdatering av omvärldsläget.
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Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

§8 Förändring av FAK Verksamhetsidé - beslut
De förslag till ändringar och tillägg i Rikskårens verksamhetsidé som tidigare 
behandlats av styrelsen, behandlades åter. Rikskårsstyrelsen beslutade och 
antog enhälligt den reviderade verksamhetsidén, som presenteras vid 
kårchefsrådet.

Föregående styrelsesammanträde uppdrog till en mindre grupp att se över 
FAK:s klädkod. Det beslutades att medlemmarna skall respektera den 
redovisade koden enligt bilaga till detta protokoll. 

§9 MTE-utveckling
RKS redovisade hur arbetet i de olika MTE framskrider.

 Skåne
Överenskommelsen med Länsstyrelsen i Skåne län beräknas signeras i 
början av februari. 

 Västra Götaland
Ett möte med länsstyrelsen är planerat i närtid.

 Övriga
Jönköping fortsätter diskussionerna med Jordbruksverket.
Även i MTE Mälardalen och på Gotland pågår diskussioner med 
länsstyrelsen om vad uppdraget för MTE skall omfatta.

§10 Redovisning av arbetet med medlemsregistret
Kristian Reinoso informerade om pågående samtal med Försvarsutbildarna om
att införa våra önskemål i programvaran.  

§11 Styrelseresan
Den senaste varianten av resplanen innebär avresa från Arlanda lördag den 14
maj kl16.50, vilket innebär att det inte krävs övernattning. I övrigt gäller det 
utskickade programmet.

§12 Rapport från inspiratörerna
 Anders Persson 

Kontakterna med FM om materiel fortskrider och en ny kontakt tas innan
kårchefsrådet. 
Diskussionerna om möjligheten att slå samman kårerna i Skåne 
fortsätter.  

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

 Tomas Vistensjö 
Värmland har fått och kommer eventuellt att få ytterligare materiel till sin 
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Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

depå. Aktuellt är bland annat en ledningscontainer.
 Per-David Wennberg 

Har pågående kontakter med Jämtland och Gävleborg för att stödja 
kårern. 

 Klas Göran Asplund 
Närmast ligger att få till stånd ett möte med den nye chefen för 
Militärområde Norr, vilket beräknas ske i början av mars.

 Åsa Wackelin Flanking 
Regionen har gett MTE Gotland i uppdrag att handha deras 
reservelverk. Kåren inte tillräckligt med egen personal för att ta åt sig fler
uppdrag och utbildningar i nuläget utan behöver stöd ifrån fastlandet.  

FM beläggning i Horssjön gör att vi har behov av fler övningsplatser. Det
pågår sedan en längre tid dialog med FM vilka övningsområden som 
kan vara aktuella. .

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

2022
0226           Zoom i samband med digitalt kårchefsråd
0409           Zoom i samband med digitalt kårchefsråd
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 – Projektledare?

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

Vid protokollet
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Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

RKS Klas Göran Asplund

Justeras Justeras
RKC Curt-Ove Jakobsson Tomas Vistensjö
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