
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 25

Datum 2022-04-09

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, ej 
närvarande

Bertil Eckeryd Ordinarie ledamot

Johan Lindberg Ordinarie ledamot

Tomas Vistensjö Ordinarie ledamot

Åsa Wackelin Flanking Ordinarie ledamot, ej 
närvarande

Klas Göran Asplund Rikskårssekreterare RKS

Adjungerad

e

Kristian Reinoso
Alf Sandqvist

Kanslichef/Utbildningschef
Valberedningens 
sammankallande, ej 
närvarande 

§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. Bertil Eckeryd valdes att justera dagens protokoll. 

§3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan ändrades på punkten 9, där Grafisk profil ersatte Kulturarv.

§4 Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 24 från föregående styrelsemöte föredrogs. Eftersom inga ändringar 
begärdes, godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
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§5 Kriget i Ukraina – konsekvenser – medlemmar m m
RKC inledde med en allmän reflektion om utvecklingen i Ukraina. Därefter 
informerade han att FAK, på Jordbruksverkets uppdrag, i Nynäshamn 
tillsammans med Blå Stjärnan medverkar vid mottagning av flyktingar som 
medför sällskapsdjur. Ett motsvarande uppdrag har aktiverats i Karlskrona där 
tältet ska sättas upp den 11 april. Förberedelser görs även i Visby och Ystad. 
FAK-medlemmar utför busstransporter för att hämta flyktingar vid gränsen 
mellan Ukraina och Polen samt transporter av förnödenheter till gränsen. Andra
medlemmar upplåter sitt hem för Ukrainaflyktingar. Sett över riket i stort, har 
FAK inte berörts annat än med enstaka uppdrag.

§6 Genomförande av Kårchefsråd del II
På grund av pandemin hålls Kårchefsrådet del II digital över Zoom. RKC 
presenterade det program som skall gälla för dagen och med fokus på 
utvecklingen i Ukraina och vilken påverkan det får på vår verksamhet.  

§7 Verksamhetsberättelse och årsbokslut
Dokumenten är signerade av styrelsen och utlagda på hemsidan samt 
inskickade till MSB.

§8 Beredskapsutställning
Per-David Wennberg informerade om det som gäller för den kommande 
utställningen. Containern är under uppbyggnad på Gotland och intervju pågår 
med de informatörer som skall anställas för projektet. Innan premiären v 239 i 
Umeå skall den visas på Gotland. Därefter stannar containern i tre veckor i 
Umeå innan den går vidare till Östersund och Falun och därefter ut över landet.

 
§9 Grafisk profil

Klas Göran Asplund fick i uppdrag att se över vår grafiska profil. Målet är att vi 
för olika sociala medier, hemsidor och i trycksaker, skall arbeta efter en 
fastställd profil. I detta ingår också när, var och hur vår logotyp skall användas.
  

§10 FRG-utveckling
 Rapport

RKC redovisade att arbetet med att utveckla FRG 2.0 pågår med frivillig-
organisationerna. Målet är att FAK skall stödja Civilförsvarsförbundet 
som fått i uppdrag av MSB att utbilda grupperna och skapa en 
samordningsfunktion. Det är dock kommunerna som ansvarar för 
verksamheten i sina FRG. Beslutet från MSB biläggs protokollet.

§11 Avtals-utveckling
RKS redovisade hur arbetet med att sluta avtal med länsstyrelserna 
framskrider.
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 Skåne
Avtal har slutits med Länsstyrelsen i Skåne län. I avtalet ingår att FAK 
upprättar en materieldepå, och en lämplig lokal eftersöks. I övrigt är 
avtalet, som finns utlagt på hemsidan, detaljerat med vilka befattningar 
och fordon FAK skall tillhandahålla. 

 Jordbruksverket
I det nya avtalet med Jordbruksverket ingår vilka uppdrag som omfattas.
Prislistor för hyra av fordon, tält och övrig materiel kommer att läggas ut 
på hemsidan. Geografiskt omfattar avtalet uppdrag i hela landet men i 
praktiken Götaland och Svealand där huvuddelen av boskapsskötseln 
förekommer. 

 Norrbotten
I samband med ett möte med C MR N i Boden, där även 
beredskapsdirektören i Norrbottens län deltog, behandlades frågan om 
ett avtal. En av frågorna som behandlades var vilket 
anställningsförhållande som gäller. Eftersom RIB-avtalet inte är 
tillämpligt på regional nivå, finns ett förslag till anställningsavtal för MTE-
personal. Avtalet skall då vara vilande och endast används vid insats.

 Övriga
I Västerbotten har vissa kontakter tagits, men läget är oförändrat mot 
tidigare.

När det gäller materiel har situationen förbättrats. Ett antal lastbilar och 
personbilar samt hjullastare kommer att övertas från FM. Anders Persson 
räknar med att ett övertagande av ett fordon med omregistrering och 
besiktning tar två – tre månader i anspråk. Fordonen kommer att fördelas 
på de kårer som framfört önskemål och utifrån behov.
 

§12 Styrelseresan
Den senaste varianten av resplanen innebär både av- och hemresa från/till 
Arlanda, med avresa lördagen den14 maj kl16.50. Ankomst Arlanda torsdag 
den 19 maj kl 12.20. I övrigt gäller det utskickade programmet. Klädkod gäller 
för besök på ambassaden.

§13 Kommande styrelsemöten
För resten av året och nästa år fram till Riksstämman gäller preliminärt 
nedanstående datum:

2022
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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 Bertil Eckeryd
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Följande handlingar har undertecknats den 12 april 2022
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