
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 26

Datum 2022-05-15

Plats Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Närvarande Curt-Ove Jakobsson Rikskårchef RKC

Per-David Wennberg v RKC/1 v ordförande

Anders Persson 2 v ordförande, deltog ej

Jonas Bärnheim Ordinarie ledamot

Bertil Eckeryd Ordinarie ledamot

Johan Lindberg Ordinarie ledamot

Tomas Vistensjö Ordinarie ledamot, deltog på 
Zoom

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 kompletterades med punkt om avtal Östergötland och 
Anders Perssons rapport om materiel samt dialog med Lsty Skåne

§4 Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 25 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
Sedan föregående styrelsemöte har läget stabiliserats på 
medlemstillströmningen, och ligger nu på 350 – 400 nya. Vissa kårer har haft 
fler än andra, men alla kårer har fått nya medlemmar. Därför har också fler 
MTE Intro än planerat genomförts för att ta emot de nya. Medel för dessa har 
tillkommit från MSB och till viss mån omfördelas.

§6 Information från FM-dialog/information den 6 maj
 Allmänt

RKC informerade om den omorganisation som nu sker på FM HKV. För
FFO och FAK kan detta påverka verksamheten, men det kan ännu inte 
sägas exakt hur mer än att vi får en ny kontaktperson i HKV.

 Orgstödsutredning
I det nya förslaget till organisationen kommer orgstödet att uppdelas på:

 Organisationsbidrag (ny)
 Verksamhetsbidrag (ny)
 Verksamhetsuppdrag

Se bilaga, där fördelningen av bidragen redovisas. Förändringarna 
kommer att införas tidigast 2024, men beslut är ännu inte fattat.

 ÖB info
Vid de tillfällen ÖB berör FFO, framhåller han alltid betydelsen av dessa 
organisationer och samarbete med FM. Tyvärr upplevs det bland många
FFO att det går trögt att omvandla detta till handling, när det kommer ner
på regementsnivå.

§7 Ekonomi
Utöver tidigare beviljade anslag från MSB, har vi erhållit 835 000.- i 
tilläggsuppdrag. Kan eventuellt komma att ytterligare utökas i juni, då 
ytterligare medel kommer att tilldelas/omfördelas.

§8 Beredskapsutställning
Per-David Wennberg informerade att rekryteringen av informatörer pågår. V39 
sker invigningen och första visning i Umeå. Därefter Jämtland, Dalarna och 
övriga län. Utställningen skall, eftersom den byggs på Gotland, visas där, men 
datum är ännu inte beslutat. 

 
§9 Grafisk profil

Klas Göran Asplund informerade att han samlat in underlag för att göra en 
grundstruktur för manualen. Till denna skall läggas det underlag för nuvarande 
profil som kan utnyttjas för att utnyttja den profil som kan anses vara inarbetad 
och fungera.
Utöver den grafiska profilen skall underlag för hur vi kommunicerar våra 
budskap tas fram. I det arbetet skall vi utnyttja Försvarsutbildarna och se på 
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hur Bilkåren arbetet med sin nya hemsida. Andra i styrelsen kan också komma 
att delta i detta arbete.
  

§10 FRG-utveckling
 Rapport

RKC redovisade att Civilförsvarsförbundet fått i uppdrag av MSB att 
stötta kommunerna att bilda en FRG. De upprättar därför ett 
samordningskansli med personal för denna uppgift. 

§11 Avtals-utveckling
RKS redovisade hur arbetet med att sluta avtal med länsstyrelserna 
framskrider.

 Östergötland
Meningen är att på nytt dra i gång en kår och en MTE i Östergötland. 
Räddningstjänsten i Linköping och länsstyrelsen är mycket positiva till 
att verksamheten byggs upp.

 Skåne
Anders Persson har rapporterat att länsstyrelsen presenterat de namn 
som är avsedda att ingå i stab och ledning. En lämplig lokal har hittats i 
Slimminge, där länsstyrelsen är beredda att ta viss dela av 
hyreskostnaden. 

 Jordbruksverket
Uppdragen har kompletterats med ett projekt för utbildning av 
medlemmar ur Bilkåren och Blå Stjärnan för hantering av fordon på 
bondgårdar.

 Norrbotten
Läget är oförändrat, men ett möte är planerat till augusti.

 Värmland
Datum är inte beslutat, men länsstyrelsen är intresserade av att fortsätta
diskussionerna om ett nytt avtal.

Materiel
Nio hjullastare samt fem lastbilar och fem personbilar har övertagits från FM
och skall fördelas på de kårer/MTE som framfört önskemål.

 
§12 Kommande styrelsemöten

För resten av året och nästa år fram till Riksstämman gäller preliminärt 
nedanstående datum:
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2022
0818           Zoom
1020           Zoom
1202 - 03    ESO

2023
0119           Zoom
0224 - 25    I samband med kårchefsråd
0413           Zoom, ändrat datum
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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