
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 24

Datum 2022-02-26

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

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. Åsa Wackelin Flanking valdes att justera dagens 
protokoll. 

§3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

§4 Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 23 från föregående styrelsemöte föredrogs. Eftersom inga ändringar 
begärdes, godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

1

Assently: ca39031f043b3a8718d0f7ecdc0be0591e148eb6009b1ded931bb360fd59b82241d321de4e31ffc489e2c8627fae3f68c9f2784a795332ac506e746f47f1588c



Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

§5 Genomförande av Kårchefsråd
På grund av pandemin hålls Kårchefsrådet 2022 digital över Zoom. RKC 
presenterade programmet, vilket inleds med en hänvisning till ett tal av ÖB, 
som finns upplagt på vår hemsida. 
Med anledning av händelserna i Ukraina har fokus i programmet delvis 
ändrats. Bland annat pekas det på riskerna med desinformation och att 
kårcheferna skall vara beredda på att det på kort varsel kan komma begäran 
om att delta i mottagande av flyktingar
I övrigt behandlar programmet punkter som ekonomi, den nya verksamhets-
idén, materielpooler, övningsområden och validering av körkort mot militära 
förarbevis.
Under mötet kommer Kurt Lindberg, Beredskapsenheten vid Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, att informera om hur MTE-enheten engagerats i länets och 
kommunernas beredskaps- och räddningsverksamhet.  

§6 Beredskapsutställning
 Information

RKC redogjorde för det som gäller för utställningen, som skall cirkulera 
under två år. Utställningen är installerad i en expanderande container. 
Den riktas mot gymnasieelever och skall turnera över hela landet. Ett 
antal informatörer kommer att utbildas och kårerna har möjlighet att 
informera om vår verksamhet på respektive ort. 

 Anställning
En projektledare, Tina Nordén, har genom Civilförsvarsförbundet 
anställts för utställningen. Hon har en bakgrund som pedagog och rätt 
bakgrund för att verka mot gymnasieskolorna.

 
§7 Utförsel av kulturarv

Riksantikvarieämbetet har gjort en förfrågan om våra möjligheter att på riksnivå
delta i att flytta känsliga och skyddsvärda museiföremål. Detta skulle innebära 
att ett antal medlemmar utbildas för befattningar som transportplanerare, 
packmästare och fordonsförare. Länsstyrelserna har motsvarande ansvar på 
regional nivå. En första övning har genomförts på Gotland och i Norrbotten för 
länsstyrelsen där.
  

§8 FRG-utveckling
 Rapport

RKC redovisade att arbetet med att utveckla FRG 2.0 pågår med frivillig-
organisationerna.

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

 Skåne
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Ett utkast till avtal med Länsstyrelsen i Skåne län 
 Jordbruksverket

Ett förslag till avtal har upprättats med myndigheten för insatser vid 
särskilda händelser inom myndighetens ansvarsområde.

 Västra Götaland
Ett möte med Länsstyrelsen i Västra Götaland har hållits, men har ännu 
inte resulterat i ett nytt avtal. Avtalet från 2017 gäller fortfarande. 

 Övriga
I Värmland pågår en diskussion om ett avtal. Även i Norrbotten, 
Västerbotten och Västernorrland finns intresse för att ändra tidigare 
avsiktsförklaringar till avtal/överenskommelser.

§10 Styrelseresan
Den senaste varianten av resplanen innebär både av- och hemresa från/till 
Arlanda, med avresan lördag den 14 maj kl16.50. Detta innebär att det inte 
krävs övernattning på Arlanda. I övrigt gäller det utskickade programmet.

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

2022
0409           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
0413           Zoom
0526 - 28    Gotland
0824           Zoom
0915 - 17    Riksstämma ESO – Till projektledare har Klas Göran Asplund         
utsetts.

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

Vid protokollet
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RKS Klas Göran Asplund

Justeras Justeras
RKC Curt-Ove Jakobsson Åsa Wackelin Flanking
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