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PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Protokoll Nr 2 

Datum 2019-03-28 

Plats 

 

Videomöte 

Närvarande Curt-Ove Jakobsson Rikskårchef RKC 

 Per-David Wennberg v RKC/1 v ordförande 

 Anders Persson 2 v ordförande 

 Lave Lavesson Ej närvarande 

 Jan-Eric Malmin Ordinarie ledamot 

 Johan Lindberg Ordinarie ledamot 

 Jonas Bärnheim Ordinarie ledamot 

 Tomas Vistensjö Ordinarie ledamot 

 Klas Göran Asplund Rikskårssekreterare RKS 

Adjungerade Kristian Reinoso Kanslichef/Utbildningschef 

 Alf Sandqvist Valberedningens ordförande 

 Elise Pavicic Konsult 

 

§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. Till att justera dagens protokoll valdes Jonas 

Bärnheim. 

 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

 
Föredragningslistan kompletterades under §12 med frågor kring MTE-registret.   
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§4 Föregående styrelseprotokoll 

 
Protokollet föredrogs. Det förslag till ersättningar vid event som behandlades 

vid föregående styrelsemötet, och som RKC nu föreslog ska gälla, nämligen 

146.-/dag utom arbetstid och i enlighet med SGI vid förlorad arbetsintäkt, 

godkändes och fastställdes. Protokollet lades därefter till handlingarna.  

 

§5 Revision, Verksamhetsberättelse och Årsbokslut 

 
RKC berättade att kansliet varit hårt belagda inför inlämnandet av årsbokslutet 

inför revision samt verksamhetsberättelsen. Underlaget är väl förberett och 

revisorerna hade därför inga anmärkningar. Båda verksamhetsåren 2017 och 

2018 skall behandlas på Rikskårstämman under punkten om styrelsens 

ansvarsfrihet. 

 

§6 Uppdrag 2019 

 
Utbildningschefen redogjorde för de uppdrag som beviljats för 2019. Totalt 5,8 

miljoner, varav 1 miljon i uppdraget ”stöd till Försvarsmakten”. I totalsumman 

ligger bl a att genomföra en totalförsvarsövning i Jönköping samt att delta i 

Krisberedskapsveckan. 

 

Uppdrag 

I enlighet med det som tidigare redovisats. 

 

Tilläggsuppdrag 

Kansliet har för prio 1 äskat ytterligare 3,6 miljoner, men för att genomföra allt 

som planerats, behövs 4,6 miljoner. Tveksamt om anslaget kan ökas till den 

nivån. 

 

Projekt 

J-E Malmin saknar underlag från kårerna för att kunna göra utbetalningar. RKC 

lovade att översända underlagen omgående.  

 

KBV 

För KBV har det beviljat 400 007.- vilket är marginellt mer än tilldelade medel.   

 

Utbildningsplatser 

I och med värnpliktens återinförande, har tillgången på FM övningsfält 

begränsats. Därför skall utbildningschefen tillsammans med Bilkåren besöka 

Horssjöns övningsfält, för att undersöka förutsättningarna för att förlägga 

barmarksutbildningar dit. För snöutbildningarna upplevs Ånn vara perfekt. 

Förhoppningen är också att få tillgång till Sveaskogs mark i anslutning till 

Trängslets övningsfält, vars förläggning och restaurang då skulle kunna nyttjas. 
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§7 Beslut om medlemskap i Stockholms Länsförbund För Krisberedskap, 

SLFK 

 
Kansliet har kontaktats av SLFK om att Rikskåren skulle bli medlemmar. Då 

många inom FFO i Stockholm är medlemmar i SLFK, men styrelsen menar att 

det är en angelägenhet för en kår, rekommenderas stockholmskåren att söka 

medlemskap.  

 

§8 Nytt uppdrag från FM 

 
Inom en snar framtid kommer kommersiella fordon att krigsplaceras. I sin 

planering för återuppbyggnad av A-platser, föreslår FM att FAK ansvarar för 

delar av verksamheten. Det man i detta första förslag föreslår, är att FAK 

tillsätter befattningar i stab, som förare och i mob- och utbildningsbefattningar. 

Främst skulle våra frivilliga ta hand om inkallade fordon för registrering och 

besiktning före och efter tjänst. När det gäller bakgrund, så är frågan om behov 

av GUF eller fullgjord värnplikt inte fastställt. Tjänstgörande medlemmar skall ej 

behöva bära vapen, då det är planerat att ingå en vaktstyrka med hundförare 

på varje A-plats, från FM eller andra FFO.  

 

§9 Riksstämma – inriktning och gjorda förberedelser 

 
Elise Pavicic påminde att kårerna skall anmäla delegater till stämman. I övrigt 

går förberedelserna enligt plan. 

 

Inrättande av medaljkommitté 

 
P-D Wennberg, Anders Persson och Johan Lindberg ingår i den kommitté som 

ska se över hur medlemmar uppmärksammats. Det är många som lägger ner 

arbete i det fördolda men inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Medalj-

kommittén skall se över kriterierna för tilldelning. 

 

§10 FAK Framtidsprojekt 

 
1. Enkät 

Drygt 600 svar har hittills inkommit. På grund av felaktiga e-

postadresser, så har många av utskicken inte nått fram till 

medlemmarna. Det har också skickats ut enkäter som SMS. Av svaren 

kan man utläsa att medlemmarna har åsikter om FAKs verksamhet, 

därför är enkäten viktig, så att vi får ett så stort underlag som möjligt 

inför eventuella kommande förändringar. 

 

2. Nästa steg 
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Enkäten skall sammanställas, analyseras, slutsatserna skall påverka 

planer för höstens workshop. 

 

3. Rapport från inspiratörsgruppen 

Anders Persson har kontakt varje månad kontakt med Hässleholm och 

Lund om hur de ska gå vidare i sitt arbete. Det har lett till en inbjudan till 

Hässleholms kommun för att informera om verksamheten.  

 

RKC saknar skriftliga rapporter från inspiratörerna. Under den muntliga 

redovisningen framkom, att det pågår diskussioner mellan de flesta 

inspiratörerna och de kårer de skall samverka med. 

 

4. Grafiska riktlinjer 

Det skall, tillsammans med Bilkåren, utarbetas en profilpärm för att 

stärka de båda rikskårernas varumärken. Klas Göran Asplund pekade 

på att profileringar av fordon och kläder måste hållas så enkla att 

kårerna klarar att uppfylla det som bestämts. Blir det för avancerade 

profileringar kommer kvaliteten att variera, och därigenom kommer 

också enligheten i profileringen att inte kunna uppnås. MTE är ett av 

flera uppdrag, inte ett varumärke.  

 

5. Information om Mäklardagen 

Mäklardagen genomförs i MSBs regi den 23 april. Syftet är att 

sammanföra länsstyrelserna med FFO för att underlätta och påskynda 

avtalsskrivningarna. Elise Pavicic ingår i arbetsgruppen från FFO. Fem 

länsstyrelser ingår i detta pilotprojekt. Om det faller väl ut, förväntas fler 

Mäklardagar att genomföras. På Mäklardagen kommer tre ”scenarion” 

tas upp inom följande område: 

• Transport och Logistik. 

• Stabsarbete- och samband. 

• Mottagarkapacitet. 
 

6. Information från Försvarskonferensen 

Försvarskonferensen hålls i Skövde 8 – 9 april. Den är kopplad till 

totalförsvaret, tillsammans med FM, länsstyrelser och andra 

myndigheter. Detta år är fokus på FFO och FAK är närvarande med en 

egen monter och personal. 

 

§11 Avtal med länsstyrelser mm och MTE-frågor 

 
Enligt RKC har intresset från länsstyrelserna för MTE ökat. Närmast i tid är en 

inbjudan från Skåne. Jämtland har också visat intresse, varför RKC tror att 

avtal kvarvarande länsstyrelser kommer att kunna slutas inom rimlig tid. 
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§12 RSU 2019 samt SvK Fältövning 2019 

 
Enligt Jan-Eric Malmin går förberedelserna på som planerat. FAK har rekryterat 

bandvagnsförare som ännu inte fått denna utbildning, medan Bilkåren har 

problem att rekrytera förare. Rekognoseringen för övningen är genomförd. 

 

MTE-register 

Ännu inte klart om avtalet. J-E M fick i uppdrag att kontakta program-

leverantören för klarläggande om vad som gäller för behörigheter och 

uppdateringar. 

 

Kanslichefen skall kontakta Försvarsutbildarna om vad som gäller kring 

behörigheter till Frida-registret och hur överföring av gamla registret ska ske. 

 

§13 Rapport från stadge- och medaljgruppen 
 
Per-David Wennberg redovisade gruppens arbete och de fyra förslag de 
kommit fram till. Det förslag styrelsen enades om kommer att lämnas som en 
proposition till Rikskårstämman för att fatta beslut om stadgeändringen. 
 
Skrivning om 18-årsgräns för medlemskap ska förtydligas och ny lydelse 
kommer att lämnas över till Riksstämman som en proposition.  
 

§14 Valberedningens redovisning om arbetsläget 

 
Alf Sandqvist redovisade det slutgiltiga förslaget till val till Rikskårstyrelse vid 

Riksstämman 2019. Förslaget skickas ut med övriga handlingar inför 

Rikskårstämman. 

 

§15 Actionplan 

 
Närmast i tid ligger planeringen av Rikskårstämman. Arbetet är påbörjat och 

underlag kommer att hinna skickas ut i god tid. 

 

§16 Nästa styrelsemöte 

 
I enlighet med fastställd mötesordning, beslöts att hålla nästa möte som ett 

videomöte 2019-05-20 kl 17.30. 

 

§17 Sammanträdets avslutande 

 
RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 
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Vid protokollet 

 
RKS Klas Göran Asplund 

 

 

Justeras  Justeras 

RKC Curt-Ove Jakobsson 

 

 
 

 Jonas Bärnheim 

 

     

 

 

   


