Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr

7

Datum

2020-01-23

Plats

Telefonmöte

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
Jonas Bärnheim

Ordinarie ledamot, ej
närvarande
Ordinarie ledamot

Tomas Vistensjö

Ordinarie ledamot

Klas Göran Asplund

Rikskårssekreterare RKS

Adjungerade Kristian Reinoso

Kanslichef/Utbildningschef

§1

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

§2

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

§3

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes och lades till handlingarna.

§4

Föregående styrelseprotokoll
Till protokoll nr 6 önskade Jonas Bärnheim lägga följande klarlägganden och
kompletteringar:
a/ Pkt 4 om instruktörssituationen saknades i protokollet, trots att frågan
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behandlades ingående under styrelsemötet.
Beslut: §
Till det protokollet läggs följande:
Not till §4 i styrelseprotokoll #6 2019
Vid styrelsemöte #5 27/9 tog Jonas Bärnheim åter upp frågan om instruktör/kursledarsituationen för bandvagnskurserna, att det är svårt att få
instruktörer/kursledare att ställa upp och då framför allt till kurserna i Horssjön.
En längre diskussion om hur vi bör ta oss ann problematiken genomfördes,
men detta föll ur mötesprotokoll #5.
§5

Rapport från Rikskonferensen Folk och Försvar
RKC representerade FAK vid konferensen i Sälen. Han redovisade vilka
föredrag han tycker var intressanta och som kan ha inverkan på FAK:s fortsatta
verksamhet. Under konferensen knöt han viktiga kontakter och bearbetade
redan knutna.

§6

Förändringar i kansliet
Då föregående konsult avslutat sitt uppdrag, och kansliet är hårt belastat av
arbete, har en ny konsult engagerats. Till kansliet har v RKC Per-David
Wennberg knutits som konsult genom sitt bolag Zidén & Wennberg AB. RKC
har slutit avtal om uppdraget och ersättning. Per-David Wennberg skall bl.a.
hålla närmare kontakt och fungera som stöd till kårerna.
Styrelsen godkände avtalet.
Kanslichefen redogjorde för resultatet av verksamheten 2019 samt Rikskårens
ekonomi. Noteras kan:
Under 2019 kunde samtliga planerade kurser fullföljas. Anslagna medel har
förbrukats enligt de budgetar som lagts. Det återstår att sammanställa en
redovisning för MSB.

§7

Rapporter 2019
För aktiviteterna 2019, har ett antal rapporter upprättats
1. Långsiktig strategisk planering (LSP)
Det dokument Återrapportering uppdrag Långsiktig strategisk Planering
(LSP) 2019 om FAK:s framtida inriktning som RKC upprättas, antogs av
styrelsen för att tillställas MSB. I rapporten nämns bland annat:
”Under 2019 togs beslut om fortsatt kraftiga interna insatser för att
förstärka organisationen parallellt inom flera betydande områden:
•

En fortsatt omställning till att möta uppbyggnaden av Totalförsvaret med
fokus på kris- och krigsberedskap.
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•

En sänkning av medelåldern för att höja insatskapaciteten. Ett led i
denna målsättning är uppstart av ungdomsverksamhet som underlättas
av genomförd förändring i stadgarna med borttagande av 18-års
minimiålder för medlemskap.

•

En ytterligare ökning av kännedom om FAK bland medborgare,
kommuner och vissa myndigheter.

•

En fortsatt inriktning att minst två nationella resurser med fordons- och
materielpool som budgeteras centralt grundat på uppdrag från MSB.

•

Det övergripande målet fram till 2022 är att få en förstärkt och stabil
organisation på plats. Detta skall göras genom följande delmål:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ökad aktivitet i kårerna
Ökad kunskap om FAK i hela samhällsstrukturen
Aktiv närvaro i hela Sverige
Befattningar inom Försvarsmakten
Överenskommelser inom MTE
Samverkan med övriga myndigheter

2. Krisberedskapsveckan (KBV)
Rapport om genomförandet av KBV2019 kommer att skickas in senast
2020-01-31. Den kommer att återfinnas på fak.se under ”Ladda ner”
3. Säkerhetsskyddsanalys
Rapporten om analysen är överlämnad vid senast genomförd utbildning
2020-01-21. Säkerhetsskyddsanalysen för FAK kommer att genomföras
av Kanslichefen under våren 2020.
4. Bokslut och verksamhetsrapport
Utöver den finansiella rapporten, ska i slutordet poängteras
problematiken kring övningsplatser för bandvagnsutbildningarna. I och
med FM:s ökade utbildningar, har antalet platser begränsats.
Riksstyrelsen kommer vid Kårchefsrådet att bliva uppdaterade och
skriva under sammanfattningen inför insändandet senast 2020-03-31
§8

§9

Utveckling avseende Instruktörer och Kurschefer
Sedan föregående styrelsemöte har det inte hänt så mycket. Kanslichefen
informerade att det hålls Instruktörsträff i Bilkårens regi i slutet av februari på
Åsbro kursgård. Träffen är för instruktörer med avtal med TrV och SvK.
Representanter från FAK Rikskårstyrelse kommer också att närvara vid träffen.
Verksamheten 2020
• Utbildningsplatser
Ett förslag som RKC redovisade är MSB:s gamla anläggning i Skövde.
Det som saknas där är uppställningsplats för bandvagnarna.
Ett annat förslag som Jonas Bärnheim redovisade, är att förlägga
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kurserna till gamla KA2 Rosenholm. Där finns även lämpliga
förläggningsplatser. Anläggningen vore lämplig för grundutbildning.
Uppdrogs åt Kansliet i samverkan med FAK-Blekinge att utreda
förslagen vidare.

§10

•

Nytt medlemsregister
Det saknas fortfarande ett antal utsedda registeransvariga på kårerna.
Förhoppningen är att detta är löst under våren. Kårcheferna påminns
om detta vid Kårchefsrådet i Skövde.

•

Uppdrag 2020 – 2021
För de två närmaste åren har MSB beslutat att tilldela FAK 5 737 250:till utbildning, KBV och TFÖ 2020. Utöver det tillkommer
organisationsstödet.

•

Dialog MSB
En dialog om den strategiska inriktningen för FFO samt vilka medel som
krävs framöver skall genomföras med MSB 2020-02-10.

Kårchefsråd 2020-02-21 - 23
För kårchefsrådet vid LogS/TrängR, Skövde, har kallelse och övriga
bestämmelser skickats ut före Jul 2019. Dock har fortfarande ett antal kårer
inte inkommit med behov av projekt- och KBV förslag för 2020. I dagsläget
uppgår behoven till följande:
• Projektuppdrag 371 000:• För KBV 205 000:Underlagen ska vara inskickade senast den 31 januari 2020.

§11

Styrelseresa
RKC har skickat ut ett preliminärt program för resan, som genomförs 9 – 13
oktober 2020. Styrelsen godkände att resan genomförs.

§12

FAK framtidsprojekt
1. Workshops 2019/2020
De workshops som varit planerade, har genomförts. Mottagandet har
varit positivt, och medlemmarna har varit engagerade vid dessa möten.
Sista kår blir Skellefteå, och den workshopen genomförs 25 januari.
2. Webshopen
Anders Persson redovisade att hemsidan ska förändras, med en länk till
vår leverantör av produkter som kläder och ”giveaways”. Det uppdrogs
åt honom att gå vidare med arbetet.
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3. Rapport från inspiratörsgruppen
Inspiratörerna redovisade hur olika kårer arbetar och utvecklas. I de
flesta fall är det positiv utveckling, medan några kårer har haft svårt att
behålla sina medlemmar.
4. Framtidsprojektets fortsättning
Målet är att genomförda workshops skall följas upp och vidareutvecklas
under hösten 2020. Det är också viktigt att fånga upp hur kårerna
uppfattar budskapet från FM, och hur vi kan stödja den verksamheten.
§13

Nästa styrelsemöte
I enlighet med fastställd mötesordning, hålls nästa möte som ett videomöte
2020-02-27 kl 18.00.
För resterande delen av 2020, hålls styrelsemöten enligt nedan:
04-02
Videomöte
05-28
Videomöte
08-18
Videomöte (OBS!! flyttat från 08-21)
10-10
I samband med styrelseresa
12-04 – 05
Skövde

§14

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

Vid protokollet

RKS Klas Göran Asplund

Justeras

RKC Curt-Ove Jakobsson

Justeras

Jonas Bärnheim
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