Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr

3

Datum

2019-05-20

Plats

Videomöte

Närvarande

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef RKC

Per-David Wennberg

v RKC/1 v ordförande

Anders Persson

2 v ordförande

Lave Lavesson

Ordinarie ledamot

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

§1

Kanslichef/Utbildningschef

Alf Sandqvist

Ej närvarande

Elise Pavicic

Konsult

Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av RKC Curt-Ove Jakobsson, som hälsade alla
välkomna till styrelsemötet över videolänk.

§2

Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes RKS. Till att justera dagens protokoll valdes Jonas
Bärnheim.

§3

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes och lades till handlingarna.
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§4

Föregående styrelseprotokoll
Protokollet föredrogs. Då inga ändringar begärdes, fastställdes och lades det
till handlingarna.

§5

Verksamhetsberättelse och Årsbokslut
RKC meddelade att bokslutet godkänts och därmed läggs till handlingarna.

§6

Verksamhet 2019
Kansliet arbetar intensivt med nya uppdrag för åren 2020 – 2023. Alla uppdrag
och budgetar skall senast den 17 september finnas MSB tillhanda.

§7

•

Uppdrag 2019 inkl tilläggsuppdrag
De ursprungliga uppdragen som beviljats framgår i förra protokollet och
ligger på hemsidan. Dessa omfattar 5 786 281:- . Tilläggsuppdragen
som nu beviljats uppgår till 1 563 795:- och framgår, tillsammans med
fördelningen av stödet till Försvarsmakten på FAK hemsida.

•

Projekt
Godkända projekt håller på att genomföras. En del kårer vill omfördela
pengar och projekt vilket i så fall måste behandlas och godkännas av
kansliet.

•

KBV
Uppslutningen kring KBV har varit stor över hela landet. De flesta kårer
har genomför någon form av arrangemang, där besökarna visat stort
intresse för krisberedskap och vårt uppdrag. Detta har även resulterat i
ett stort antal medlemsanmälningar. KBV fortsätter under hela året i
någon form och kommer att slutredovisas enligt enligt MSB direktiv.

•

Utbildningsplatser
I och med att Villingsberg och Trängslet huvudsakligen disponeras av
Försvarsmakten, undersöks förutsättningarna vid ett antal andra
övningsfält. Horssjön, där vi redan genomfört ett antal utbildningsveckor
för barmarksutbildning är ett sådant. Camp Ånn är intressant för
snöutbildning, och drivs av Försvarsutbildarna. Ett annat
barmarksalternativ är Skillingaryd. Det finns också en civil anläggning
utanför Skövde som kan vara ytterligare ett alternativ.
Tidigare nämnda alternativet i anslutning till Trängslet, är f n inte aktuellt.

Info från FM samt nytt uppdrag - utveckling
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RKC informerade om kontakterna med FM om framtida uppdrag för FAK.
Aktuellt är ett antal befattningar mot en ny organisation som går under
arbetsnamnet ” Mobiliseringsstöd- och utbildningsenhet”. Eventuella uppdrag
för FMLOG är ännu inte beslutade.
§8

Riksstämma – inriktning och gjorda förberedelser
Elise Pavicic redovisade hur långt förberedelserna kommit. Det mesta kring
arrangemanget är klart.
Inbjudningar
Preliminärt är Försvarsministern bokad som talare, liksom någon från MSB.
Förhoppningsvis kan det också bli någon form av kvällsunderhållning.
Hantering av motioner och propositioner
Motioner till riksstämman skall vara enligt stadgarna vara inskickade senast två
månader innan stämman, vilket innebär senast den 26 juli. Styrelsen skall
därefter behandla dessa och förelägga stämman med kommentarer. Dessa
skall skickas ut tillsammans med den slutliga kallelsen senast 5 veckor före
genomförandet vilket innebär senast den 25 augusti.

§9

Styrelseresa 2020
RKC redovisade det förslag till styrelseresa, som planeras genomföras 2020.
Målet är att styrelsen skall få insikt i hur krisberedskap sker i Balkanländerna.

§10

FAK Framtidsprojekt
1. Enkät
Elise Pavicic redovisade utfallet av medlemsenkäten. Svarsfrekvensen
ligger på förväntad nivå, och tydligt är det engagemang medlemmarna
känner för verksamheten. Ett av resultaten som stack ut, var
upplevelserna av utbildningarna. Detta motsäger de resultat vi normalt
får vid kursutvärderingarna, där deltagarna brukar vara väldigt nöjda.
Kan vara en missnöjesyttring, om det dröjer mellan Intro och första kurs
eller liknande.
Eftersom dagens kursutvärdering börjar vara ålderdomlig i sin
utformning, så kommer det att användas en digital enkät i framtiden.
Styrelsen skall genomföra en workshop syftande till att djupare studera
enkäten i samband med nästa styrelsemöte som flyttas från den 22
augusti till lördag 24 och söndag 25 augusti och hålls då på kansliet i
Stockholm.
2. Nästa steg, höstens inspirationsresa
På förslag från RKC skall under hösten och i januari 2020, genomföras
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nya workshops syftande till att klara ut hur det framtida arbetet konkret
skall gå till. Samtliga medlemmar skall då få möjligheten att komma till
tals varför det krävs något längre tid för respektive workshop och något
större lokaler.
3. Rapport från inspiratörsgruppen
Skriftligt underlag inskickat från Skåne. Från övriga inspiratörer,
lämnades muntliga rapporter.
4. Information efter Mäklardagen
Mäklardagen genomfördes i MSBs regi den 23 april. Eftersom Elise
Pavicic har ett uppdrag från MSB, deltog hon och informerade om FFO
för fem deltagande länsstyrelser. Informationen hade fokus på:
• Transport och Logistik.
• Stabsarbete- och samband.
• Mottagarkapacitet.
Det är ännu oklart om hur övriga länsstyrelser kommer att ges
motsvarande information.
5. Information efter Försvarskonferensen
Försvarskonferensen hölls i Skövde 8 – 9 april. Fokus lades på Frivilliga
organisationer i allmänhet och Frivilliga Försvarsorganisationer i
synnerhet. FAK var närvarande med en egen monter och personal. De
närvarande upplevde att FAK fick stor uppmärksamhet från
länsstyrelserna, FM, politiker och övriga inbjudna till konferensen.
§11

Avtal med länsstyrelser mm och MTE-frågor
Under Mäklardagen fick de 5 närvarande länsstyrelser information om bl a
MTE uppdraget från MSB. Många länsstyrelser är angelägna om att få till avtal
och länsstyrelsen i Jämtland ligger närmast ett underskrivet sådant.
Från den senaste kontakten med länsstyrelsen i Norrbotten, rapporterades att
de också arbetar för ett avtalsförslag.
MSB har en jurist som kan tillfrågas om bl a MTE-avtalen. Han heter Kristoffer
Alm Dahlin och har följande e-mail; Kristoffer.almdahlin@msb.se.

§12

Övningar och MTE-registret
Enligt Jan-Erik Malmin går förberedelserna på som planerat med MTEregistret. I kontakten med programvaruleverantören fick han klarläggande om
vad som gäller för behörigheter och uppdateringar. De har lämnat en offert på
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timkostnad vid underhåll och ändringar i registret. Detta uppskattas till en
veckas jobb, till en kostnad om cirka 15 000.-. Kostnaden delas mellan FAK
och Bilkåren.
Frågan om dubbla register är återkommande. Kanslichefen förklarade orsaken
till detta och varför vi inte vill ha fler aktörer i Frida-registret, som ligger hos
Försvarsutbildarna. MTE-registret är enbart till för kallelser och utbildningar,
och är gemensamt med Bilkåren. Där skall de som har MTE-avtal vara inlagda,
med funktioner för vilka behörigheter och utbildningar de har, och när de skall
kallas till repetitionsutbildningar. I Frida-registret hanteras andra
medlemsfrågor, som familjeknytningar, erlagda avgifter o s v.
Jonas Bärnheim redogjorde för övningen Vattensalamander, som genomförts
av Trafikverket. Det var en bra övning med deltagare från bland annat
Civilförsvarsförbundet och FRG. En av uppgifterna som ingick var att bygga
fördämningar. I övningen ingick även att korsa Dalälven med en reservfärja,
som byggdes för övningen.
§13

Rapport från stadge- och medaljgruppen
Anders Persson och Per-David Wennberg kommer att redovisa
medaljgruppens arbete för RKC.

§14

Valberedningens redovisning om arbetsläget
Inga förändringar sedan föregående styrelsemöte. Underlaget kommer att
utsändas i samband med den slutliga kallelsen till Riksstämman vilken skall gå
ut senast 5 veckor före stämmans genomförande vilket innebär senast den 25
augusti.

§15

Actionplan
Elise Pavicic redogjorde för den plan för framtida arbete, som hon nu arbetar
på. Den uppdateras löpande.

§16

Nästa styrelsemöte
I enlighet med § 10.1, beslöts att nästa styrelsemöte genomförs 2019-08-24-25 i Stockholm.

§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
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