Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS STYRELSESAMMANTRÄDE
Protokoll Nr

27

Datum

2022-08-18

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

Kristian Reinoso
Alf Sandqvist

Kanslichef/Utbildningschef
Valberedningens
sammankallande

Adjungerad
e

§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. Johan Lindberg valdes att justera dagens
protokoll.

§3

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§4

Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 26 från föregående styrelsemöte föredrogs. Eftersom inga ändringar
begärdes, godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§5

Kriget i Ukraina – uppdatering – medlemmar m m
1

Assently: bc3b54416d384618c6e7fbdc0a48e3bd227a6ef4772139463af9bb42966af83b6efb10d19e3d5ec089fd8f03c9cfe55e84a693af328c0e3626a6c6525bf34e2a

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund
Kriget har pågått så länge att det upplevs som det nya ”normala”. Sedan
föregående styrelsemöte har läget stabiliserats med ett jämnt antal
inkommande nya medlemmar.
De tält vi ställt upp för veterinärernas besiktning av sällskapsdjur har plockats
ner. Vi har för närvarande inga åtaganden när det gäller flyktingmottagande.
§6

Genomförd och kommande verksamhet
 Utbildningar
Under sommaren har fyra utbildningar genomförts och de flesta är
planerade med fastställda datum. Utbildningarna för Jordbruksverket är
ännu inte genomförda men inplanerade under hösten.


Förstärkningar kansliet
En annons som administratör på kansliet ligger ute hos AF. Av ca 100
ansökningar har 14 personers CV granskats närmare, och några
kommer att kallas till intervju. Ännu återstår ett antal dagar innan
ansökningstiden går ut.



FRIDA och Medlemsavgifter
För 2023 skall samtliga medlemsavgifter hanteras centralt över FRIDA.
Ett speciellt konto kommer att upprättas på banken. Medlemmarna
kommer att få en information under hösten om vilka avgiftsformer som
kommer i det centrala medlemsavgiftssystemet.



Totalförsvarsdag Malmö 18/6
Anders Persson informerade om Totalförsvarsdagen som genomfördes i
samarbete med Försvarsmakten och MSB. Cirka 100 000 personer
besökte området och frivilligorganisationerna fick stor uppmärksamhet.



Kårer i Väst till Jönköping 17/9
Kårerna skall ha en gemensam samling och delta i en ”Luftning” vid
depån i Moliden. Där skall också diskuteras möjligheterna att slå
samman dessa till en gemensam kår.



MTE-övning Värmland/Närke 23 - 25/9
Övningen skall bl a spegla hur man använder resurserna när man är
utsatt för en påverkansoperation. MTE Värmland/Närke driver övningen.
Landshövdingarna i Värmland och Örebro län och andra
myndighetschefer besöker övningen.



Totalförsvarsdag Öland 1/10
Kåren i Kalmar tillsammans med Kåren ABC medverkar under dagen,
där bland annat transporter sker med färja mellan Oskarshamn och
Byxelkrok. Önskemål finns att det upprättas en MTE Öland, då ön är
sårbar med endast en broförbindelse. En MTE Intro avses hållas där
under hösten.



Jordbruksverket Zoomutbildning heldag 22/10
2

Assently: bc3b54416d384618c6e7fbdc0a48e3bd227a6ef4772139463af9bb42966af83b6efb10d19e3d5ec089fd8f03c9cfe55e84a693af328c0e3626a6c6525bf34e2a

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

§7

Utbildningen erbjuds främst samtliga kårchefer och går ut på att bistå
Jordbruksverket vid särskilda händelser som till exempel fågelinfluensa
och afrikansk svinpest.
Ekonomi
 Verksamhetsuppdrag
FAK har tilldelats extra verksamhetsuppdrag från 2022-06 med
390 000:- . Totalt uppgår nu verksamhetsuppdragen till 11 111 000:

§8

Orgstöd
Orgstöd är sedan tidigare beviljat med 4 174 000:- men kan ev höjas
efter fördelningsbeslut från FM som fått ca 13 mkr ytterligare att fördela.

Depåorg
 Skåne
Som depå har kontrakt tecknats om förråd i en tidigare lagerlokal i
Slimminge. Länsstyrelsen tar halva kostnaden för hyran.


Kronoberg
Intresse finns för att upprätta en depå. Någon lämplig lokal har ännu inte
presenterats.



Halland
Intresse finns för att upprätta en depå i Halland, men längre än så har
inte detta kommit.



ABC
Kårchefen förhandlar om att överta en brandstation som depå.



Övriga
På frågan om antalet planerade depåer i Norrland, bedömde RKC att
det kommer att upprättas minst två. MR N är involverade i detta, vilket
omfattar de fyra nordligaste länen.
I Västra Götaland har ännu inga diskussioner förts.

§9

Kår- och Avtalsutveckling
 Skåne
Förslaget till sammanslagning av kårerna pågår med ett nytt möte i
september inplanerat.


Jordbruksverket
Avtalet klart och definition av platser för aktiviteter pågår.
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Norrbotten
Länsstyrelsen har fastställt vilka insatser som förväntas av MTE. Bland
annat ingår att bistå deras organisation med både personal- och
materieltransporter samt att driftsätta reservkraftelverk.



Värmland
Det bedöms att möjligheterna att upprätta ett MTE-avtal i närtid är
mycket goda.

§10

Grafisk profil
Klas Göran Asplund redovisade resultatet av den enkät han ställt till kårerna
om hur hemsidan och övriga plattformar upplevs och används. Kontakt har
tagits med några byråer om hjälp och stöd i arbetet med den grafiska profilen,
men vi har inte fått någon offert mer än från en byrå.
Intressant är att det program vår hemsida nu utgår från, Drupal 7, upphör att
underhållas från och med september 2023. Den byrån som är ansvariga för
hemsidan nu, AddCream, anser sig inte ha lämpliga program för en ny
hemsida för FAK.
Den byrå som skapade Bilkårens hemsida, Wonderfour, och som skapar
hemsidor även för andra föreningar, är intresserade av att arbeta med oss och
har lämnat en prisindikation. Ett sådant arbete bedöms ta fem till sex månader
för genomförandet. Ett viktigt ingångsvärde är samarbetet med
Försvarsutbildarna då de bearbetar huvuddelen av vårt ekonomiska och
underlag i samband med administrationen av FRIDA. Vi måste ha in en offert
från deras webb-provider också.

§11

Materiel från FM
Anders Persson redovisade om hur kontakterna med FM fortskrider och om
vilken materiel vi har löfte att få till depåerna. Överlåtelsen av hjullastarna är
klar och de hämtas under augusti för att färdigställas i Jönköping och därefter
fördelas till aktuell kår.

§12

Beredskapsutställning
Per-David Wennberg informerade om hur arbetet fortskridit. Utställningen har
producerats men är försenad. Innan den officiella invigningen V47 skall en
visning ske på Gotland. Invigning och första officiella visningen i sker
Östersund. Därefter står övriga län på tur.

§13

Rapport från inspiratörerna
 Anders Persson
Fokus på depån med öppet hus senare i höst.
 Jonas Bärnheim
Samverkan med Kronoberg. Halland är ännu inte kontaktat.
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Johan Lindberg
Stiltje under sommaren, ny träff i samband med ett besök i Jönköping.
Tomas Vistensjö
Värmland/Örebro har varit lugnt under sommaren. Deltar i storövningen.
Kristian Reinoso
Inga kontakter under sommaren, men arbetet med att upprätta en depå i
en brandstation fortskrider.
Per-David Wennberg
Gävle, Jämtland och Dalarna har varit lugnt under sommaren men en
nystart sker med beredskapsutställningen. Översyn av medlemsregister
under hösten.
Åsa Wackelin Flanking
MTE Gotland har genomfört en Prova-på-dag med lastbil, buss och
bandvagn i sommaren för att rekrytera medlemmar.
Bertil Eckeryd
Avser att aktivera styrelsen och arbetar på att hitta egna lokaler. Har
genomför aktivitet med NTF. Genomför MTE Intro under hösten.
Klas Göran Asplund
Utöver kontakter med Länsstyrelsen i Norrbotten och MR N har han
deltagit i Tillväxtfokus Luleå, med inriktning på transporter. Detta har gett
ingång till de största aktörerna inom transportbranschen.
Alf Sandqvist
Informerade att han har för avsikt att samla valberedningen under
hösten.

§14

Riksstämma 2023
Klas Göran Asplund informerade om de kontakter som tagits med olika
konferenshotell runt Stockholm och inkomna offerter. Eftersom Aronsborg i
Bålsta både är lättillgängligt och genomför årets riksstämma för Bilkåren, skall
vi utvärdera dem under helgen den 17-18/9 . Tillsammans med RKC är RKS
inbjuden till deras stämma i september. Både Scandic Foresta, Lidingö, och
ParkInn, Solna Centrum, har lämnat offert. Även XPO Quality Arlanda och
Skogshöjd Södertälje bör efterfrågas och utvärderas.

§15

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

Zoom
Stockholm (1202 kl 15.00 – 1203 kl 13.00)

2023
5
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0119
0224 - 26
0413
0526 - 28
0824
0915 - 17
§16

Zoom
I samband med kårchefsråd
Zoom
Gotland
Zoom
Riksstämma ESO

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

Vid protokollet
RKS Klas Göran Asplund

Justeras
RKC Curt-Ove Jakobsson

Justeras
Johan Lindberg
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