
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr 30

Datum 2023-01-19

Plats Zoom-möte

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

Lotta Åkerberg

Kanslichef/Utbildningschef
Valberedningens 
sammankallande 
Kanslist

§1 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av RKC Curt-Ove Jakobsson, som hälsade alla 
välkomna.

§2 Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes RKS. Tomas Vistensjö valdes att justera dagens 
protokoll. 

§3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§4 Föregående styrelseprotokoll
Protokoll 29 från föregående styrelsemöte föredrogs. Eftersom inga ändringar 

1

Assently: 65fd359bb165ebc79747c2a4bccd5bad84d9640692fb7d037d23fb6a122c22095041b552f43d5256e2089856992115b70300c558826e02e2ffc51d4791b4e3e0



Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

begärdes, godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

§5 Rikskonferens i Sälen 
RKC deltog i årets konferens som anordnas av Folk och Försvar. Fokus för 
konferensen var anslutningen till NATO. Både generalsekreterare Stoltenberg 
och den amerikanske generalen Cavoli betonade vikten av Sveriges och 
Finlands anslutning för stabilisering av nuvarande läge. 

Ministern för civilt försvar och krisberedskap Carl-Oskar Bohlin höll ett mycket 
intressant anförande om hur han ser på utvecklingen av vårt civila försvar. 

FMV och representanter för försvarsindustrin höll också en gemensam 
presentation, där det råder samsyn om utveckling och anskaffning av materiel 
till Försvarsmakten. 

RKC anser att årets konferens behandlade aktuella ämnen och att det är en av 
de bästa konferenserna på många år. Hans bildspel från konferensen är utlagd
på vår hemsida.

§6 Genomförd och kommande verksamhet
 Kommande utbildningar

Vi har ännu inte fått besked från MSB om vilka medel som beviljas för 
våra utbildningar. De planerade kurserna för 2023 är utlagda på 
hemsidan. Förfrågan har skickats till kårerna om vilka som vill 
genomföra Intro MTE. 
När det gäller 2022, så har alla kurser genomförts och beviljade medel 
förbrukats. 

 Medlemsavgifter – respektive kåransvarig, registervård
Kanslichefen informerade om att det nya systemet för 
medlemsinbetalningar fungerar bra. Däremot är det inte många som har 
betalt ännu, vilket kan bero på många orsaker, bland annat att 
medlemsavgiften inte behöver vara betald förrän 31 mars. Som 
redovisning till kårerna görs ett utdrag till kårerna ur FRIDA, där det 
framgår vilka som ännu inte betalt. Kårerna rekommenderas att i 
samband med kallelse till kårstämman påminna om betalningarna och 
hur dessa kan ske.

 Grafisk profil, CSM, CRM och FRIDA
Klas Göran Asplund redogjorde för arbetet med den grafiska profilen. 
Leverantören ligger i fas med tidplanen, och materialet på Kårchefsrådet
skall spegla detta.

§7 Ekonomi
 Bokslut och redovisning av ekonomin 2022 

RKC redogjorde för föregående år och att alla uppdrag genomförts till 
fullo. De tilldelade medlen, 15,5 miljoner är därigenom också förbrukade.
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Även föregående års orgstöd är förbrukat, vilket medför att kårerna inte 
kan tilldelas extra anslag.
 
För 2023 ligger verksamhetsuppdragen preliminärt på 9,8 miljoner. 
Eventuellt kan extra medel tillföras senare. Slutlig presentation lämnas 
vid kårchefsrådet.

 Projektredovisning och KBV
Anders Persson redovisade de projekt som rapporterats. Saknas ännu 
ett antal kårer, vilket försenar slutredovisningen. Han betonade vikten av
att vid kårchefsrådet påminna kårerna om bättre disciplin vid 
redovisningarna. För projekt redovisade efter 31 januari anser han inte 
skall utbetalas.

 Verksamhetsuppdrag 2023
Kanslichefen redogjorde för uppdragen för året. En närmare 
presentation kommer att redovisas på kårchefsrådet.

 Dialog FM, MSB
Den 31 maj kommer dialog med GD MSB att genomföras och den har 
då föregåtts av en strategidag samma dag. Information om kommande 
uppdragsdialog för 2024-2028 planeras delges vid detta tillfälle. 

I samband med omorganisation av FM HKV överförs hela ansvaret för 
de Frivilliga Försvarsorganisationerna till Rikshemvärnsstaben (RHS) 
och Rikshemvärnschefen. Rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede, 
har sammankallat till ett samverkansmöte den 1 februari på HVSS i 
Vällinge där RKC deltar. 

Jonas Bärnheim påminde om att utlovat besked reservdelar från 
FMLOG till fordon, ännu inte lämnats. 

 Orgstöd och OH
Ett möte med MSB är planerat att hållas den närmaste tiden. MSB har 
aviserat att OH-stödet skall sänkas från 25 till 15 %. RKC kommer att 
försöka få behålla nuvarande nivå.

§8 MTE
 Generell MTE-utveckling och MTE-ledningskonferens 

Sedan den gemensamma konferensen med Bilkåren i december, finns 
inget särskilt att rapportera. 

 Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland skall gemensamt besöka
depån i Moliden för att bli informerade om hur strategin med FAK:s 
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depåer är upplagd och hur verksamheten  ska nyttjas.

 Västerbotten
Bertil Eckeryd har haft ett möte med länsstyrelsen Västerbotten om läget
för MTE och tjänstgöring för ordonnanser under övningen Holger i 
februari. De har fått information om byte av MTE-chef och bakgrunden 
för detta.

§9 Materiel m m från FM
Anders Persson redovisad sina kontakter med olika förband om överskotts-
materiel. Tyvärr har svaren dröjt, varför läget just nu att det råder osäkerhet om
vilken materiel som skall avyttras från FM.

§10 FRG 2.0
Per-David Wennberg som är FAK:s representant i arbetsgruppen meddelande 
att arbetet för nya FRG 2.0 skall redovisas för MSB och ledningarna för 
samtliga FFO:er måndagen den 23 januari. En FRG enligt den nya modellen 
kommer troligt att bestå av en allmän grupp och en resursgrupp. Ett nytt 
samordningskansli har skapats och administreras av Civilförsvarsförbundet.

§11 Beredskapsutställning
Enligt Per-David Wennberg befinner sig utställningen för närvarande i Umeå. 
Därefter flyttas den till nästa ort enligt fastställt schema. Tyvärr fattas det 
fortfarande ett antal informatörer, men fler kommer att utbildas.

§12 Rapport från inspiratörerna
 Anders Persson

Sammanslagningen med övriga kårer i Skåne har lagts vilande. Kåren i 
Hässleholm avvaktar och kåren i Helsingborg har genomgång på 
kårstämma med omröstning. Kåren i Lund avvaktar med beslut.  

 Johan Lindberg
Kårerna Norr Älvsborg och Borås har haft liten aktivitet de senaste åren 
och svårt att rekrytera nya medlemmar. Ett förslag är att lägga kårerna 
vilande. Ett intressantare förslag är att kårerna slås ihop med Skövde 
och att Norra Älvsborg och Borås blir sektioner i denna kår.

 Klas Göran Asplund
På uppdrag av MR N och Länsstyrelsen Norrbotten, rekryteras för MTE 
Gode män, vilka skall tjänstgöra på A-plats inom MR N.

§13 Kårchefsrådet 2023-02-25 – 26
Utöver anförande kommer en workshop att genomföras. Målet är att få 
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underlag för att utarbeta en generell Intro till FAK för alla nya medlemmar, och 
att kårerna skall kunna hålla dessa löpande under året beroende på 
medlemstillströmning. I övrigt gäller det program som tidigare sänt ut till 
kårerna.
Rikskårsstyrelsen sammanträder fredag den 24 februari 1700-1900 i Jönköping

§14 Valberedningen
Alf Sandqvist informerade att man håller sammanträde i samband med 
kårchefsrådet.

§15 Riksstämma 2023
Som talare till stämman har civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin, forskaren 
Jenny Deschamps från Linköpings Universitet och förre talmannen och 
försvarsministern Björn von Sydow bekräftat sitt deltagande. Ytterligare 
ledande politiker, myndighetspersoner och militärer har tillfrågats, men ännu ej 
bekräftat sitt deltagande.   

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

2023
0224           I samband med kårchefsrådet kl 1700-1900.
0413           Zoom
0526 - 28    Gotland
0824           Zoom
0915 - 17    Riksstämma Quality Hotel Arlanda XPO

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

Vid protokollet

RKS Klas Göran Asplund

Justeras Justeras
RKC Curt-Ove Jacobsson Tomas Vistensjö
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Följande handlingar har undertecknats den 23 januari 2023
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