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PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Protokoll Nr 8 

Datum 2020-02-27 

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 Ordinarie ledamot 

 Jonas Bärnheim 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 Per-David 

Wennberg. 

 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan ändringar eller kompletteringar.  

 

§4 Föregående styrelseprotokoll 

Eftersom inga ändringar begärdes, godkändes föregående protokoll och lades 

till handlingarna. 
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§5 Åtgärder efter kårchefsrådet 

RKC har fått in ett antal grupparbeten. Alla är i princip eniga om att satsa på 

FM:s uppdrag A-plats. En ännu inte klarlagd fråga är den om status på de som 

tjänstgör (kombattant) och eventuell uniform. RKC fortsätter förhandlingarna 

med FM. 

 

En annan fråga som var uppe, är den om en mailbox per kår. Med den ringa 

kostnad detta innebär, ca 7500.-/år, var alla eniga om att gå vidare med detta. 

 

§6 Bokslut 2019 och verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen skall lämnas in om två veckor, varför samtliga 

uppmanades att läsa igenom den och lämna synpunkter. RKC har utökat och 

klarlagt verksamhetsidén, liksom att värdegrunden har betonats. 

 

§7 Verksamhet 2020 

För det innevarande verksamhetsåret 

• LSP samt regeringsuppdrag 

RKC redogjorde kort för uppdraget Långsiktig Strategisk Planering, men 

uppmanade styrelsen att läsa igenom hela dokumentet. De ekonomiska 

förutsättningarna över perioden 2021 – 2025 innebär ett förhöjt äskande 

på ca 3-5 mkr/år för 2:4 medel och ungefär lika mycket höjning per år för 

organisationsstöd.   

 

• KBV 

Den redovisning som inlämnats till MSB för genomförande 2019, har väl 

belyst de olika kårernas genomförande. När det gäller KBV innevarande 

år, kommer Per-David Wennberg att beskriva inriktningen i kommande 

nyhetsbrevet. Jan-Eric Malmin önskar få in både KBV och projekt från 

respektive kår efter de reduceringar som gjordes vid Kårchefsrådet.  

 

• Säkerhetsskyddsanalys 

Kommer att genomföras under våren. 

 

• Nytt medlemsregister 

När det gäller behörigheterna till inloggning, har i stort sett samtliga 

kårer lämnat efterfrågade uppgifter. Licenser kommer att lämnas ut 

senare under våren. 

 

• Utbildningsplatser 

Med uppbyggnaden av FM, har våra möjligheter att nyttja befintliga 

skjutfält begränsats. När det gäller Villingsberg och Älvdalen har det 

visat sig att de inte är fullbelagda, trots att vi tidigare fått detta besked. 
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Därför skall RKC kontakta FM för att klarlägga beläggningen och våra 

framtida möjligheter att nyttja dessa övningsområden. 

 

§8 Utveckling avseende Instruktörer och Kurschefer 

Vid föregående styrelsemöte, konstaterades att inte mycket hade hänt. Nu 

genomförs en instruktörskurs nästa vecka, där Rikskåren representeras av 

Jan-Eric Malmin. Han ska föra dialog med instruktörerna om vad som kan 

förbättras för att få fler att ställa upp både som kurschef och instruktör.  

  

§9 MTE-utvecklingen 

RKC har besökt Karlstad och redovisade hur arbetet med MTE i 

Värmland/Örebro framskrider. 

 

Under hösten kommer det att genomföras en fältövning i Gävleborg. 

 

Klas Göran Asplund framförde önskemålet att respektive MTE-chefer får 

möjlighet att delta när övningar genomförs. Därigenom kan man till ”sin” 

länsstyrelse redovisa de erfarenheter man gjort och lösningar man har i andra 

MTE-organisationer.   

 

§10 Styrelseresa 2020 

RKC informerade att resan genomförs enligt tidigare planering. 

 

§11 FAK framtidsprojekt 

1. Workshops 2020/2021 

Per-David Wennberg har gjort ett utkast till planeringen för kommande 

workshops.   

 

2. Webshopen 

Anders Persson redovisade vid kårchefsrådet om det nya upplägget för 

shopen och han jobbar vidare på detta.  

 

3. Rapport från inspiratörsgruppen 

Det kan hända att några kårer kommer att slås samman. Till exempel 

föreslås att FAK Skellefteå slås samman med Norrbotten till FAK 

Skellefteå/Norrbotten. Speciellt viktigt är att ”rädda” aktiva medlemmar, 

där kårerna inte fungerar tillfredsställande. RKC och ansvarig inspiratör 

kommer att jobba vidare med dessa kårer. 

 

§12 Nästa styrelsemöte 

I enlighet med fastställd mötesordning, hålls nästa möte som ett videomöte 

2020-04-02 kl 18.00. 
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För resterande delen av 2020, hålls styrelsemöten enligt nedan: 

20-05-28                      Videomöte kl 18.00 

20-08-18                      Videomöte kl 18.00 

20-10-10                       I samband med styrelseresa 

20-12-04 – 05               Skövde 

 

§13 Sammanträdets avslutande 

RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 

  

Vid protokollet 

 

 
RKS Klas Göran Asplund 

 

 

Justeras  Justeras 

 

 
 

RKC Curt-Ove Jakobsson 

 

 

  

 
Per-David Wennberg 

 


