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PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Protokoll Nr 9 

Datum 2020-04-02 

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 Johan 

Lindberg. 

 

§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 Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 

Efter en noggrann redovisning och genomgång av RKC, lades 

verksamhetsberättelsen och bokslutet till handlingarna. 

 

§6 Coronaläget 

Med anledning av den pandemi som drabbat Sverige, har RKC varit i kontakt 

med MSB. Till begärda tilläggskurser beviljas inga medel, varför kurserna ej 

kommer att genomföras. Tidigare beviljade medel påverkas ej. FAK kan i övrigt 

komma att beröras enligt nedan: 

 

MTE 

Tidigare beslutade 15 kurser är planerade att kunna genomföras. MTE Skåne 

har kontakt med några kommuner om att stödja med enklare sysslor, som inte 

direkt rör transporter. Andra MTE har sporadiska kontakter, men ännu inga 

direkta transportuppdrag. MTE-Jönköping stödjer Regionen med tält och 

tillbehör samt övrig materiel som kan erfordras. Gränslös samverkan där FAK-

Blekinge deltar med tält och övrig utrustning stödjer Region Blekinge. MTE 

Norrbotten har fått en generell förfrågan om att delta i sjuktransporter. 

Dessutom har Norrmejerier och LRF uttalat att behov kan uppstå i distribution 

av livsmedel till butiker och andra kunder, samt spannmål till bondgårdar. 

RKC påminde om att fokus på våra insatser skall vara transporter och logistik. 

 

Allmän info – div hemsidor 

På olika hemsidor som FM, MSB och FFO, behandlas coronavirusets påverkan 

på samhället och med ständiga uppdateringar.  

 

Info från samordningsfunktionen 

För FFO upprättas en gemensam samordningsfunktion hos Försvarsutbildarna, 

dit statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner, men ej kommuner, kan 

vända sig med begäran om resurser. I övrigt har Röda Korset i samverkan med 

Trossamfunden och Riksidrottsförbundet fått i uppdrag, att stödja gruppen 

äldre äldre, d v s personer över 70 år med stödbehov. På samma sätt har 

Civilförsvarsförbundet skrivit en överenskommelse med MSB att kraftsamla 

FRG mot detta stödbehov i de kommuner där sådana finns. Övriga FFO stödjer 

Civilförsvarsförbundet med personal.  

 

Planeringsstöd 

MSB har lämnat ut ett planeringsstöd dels för statliga arbetsgivare dels för 

kommuner och regioner för hur man ska komma i kontakt med rätt FFO för att 

få stöd. Dokumenten finns på MSB:s hemsida.  

§7 Verksamhet 2020 

För det innevarande verksamhetsåret kan följande noteras: 

• Långsiktig Strategisk Planering, LSP, samt regeringsuppdrag 
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Inga förändringar sedan föregående sammanträde. 

 

• @fak.se adresser och användning 

Snart är samtliga kårer igång med egna mailadresser, inlagda i datorer 

och telefoner. 

 

• Ledningsdokument 

Då inte alla kårer genomfört sina kårstämmor, kan vissa 

styrelseförändringar inte redovisas fullständigt i det nya dokumentet.   

 

• KBV 

Vissa förändringar kommer att ske när det gäller genomförandet av 

KBV. Målet är dock att KBV skall genomföras, om än det kan bli en viss 

förskjutning i tid. 

 

• Nytt medlemsregister 

Felaktiga mailadresser har justerats så långt som möjligt. Licenser är 

under rådande omständigheter fördröjda och kan dröja ännu ett tag. 

Kristian Reinoso håller kontakt med Försvarsutbildarna. 

 

• Utbildningsplatser 

Frågan är ännu inte löst helt. Avvaktar med detta tills dess problemen 

med coronaviruset lagt sig.  

 

• Kommunikationssystem (GoToMeeting) 

Jonas Bärnheim har undersökt vilka alternativa kommunikations-

plattformar vi skulle kunna använda och till vilken kostnad. F n bedömer 

han att med den kostnadsreduktion vi fått, behåller vi GoToMeeting tills 

vidare. 

Per-David Wennberg använder andra plattformar, och tycker att andra 

plattformar fungerar bättre. Därför beslutades att testa andra plattformar 

och jämföra funktionerna. Förutom Per-David, så deltar även Jonas 

Bärnheim, Kristian Reinoso och Johan Lindberg i testet. Avrapportering 

vid nästa sammanträde. 

 

§8 Utveckling avseende Instruktörer och Kurschefer 

Jan-Eric Malmin rapporterade från den Instruktörskurs han närvarit vid, 

representerande Rikskåren. Det som bland annat kom fram är bristerna på 

utbildningsplatsen Horssjön. Rapporten bifogas protokollet.  

§9 MTE-utvecklingen 

RKC rapporterade att länsstyrelserna nu har uppmärksammat den resurs 

respektive MTE utgör. Vid eventuella insatser ska deltidsbrandmannaavtalet, 

RiB19 tillämpas. 
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§10 Styrelseresa 2020 

RKC informerade att resan planeras genomföras enligt plan men på grund av 

det rådande läget undersöks parallellt möjligheten till att avboka resan. 

 

§11 FAK framtidsprojekt 

1. Workshops 2020/2021 

Det rådande läget kan innebära att höstens workshops skjuts upp till 

våren 2021.   

2. Webshopen https://fak.shopen.nu/  

Nuvarande shop kommer att kompletteras och få en ny hemsidan. Den 

är ännu inte färdigutvecklad. Jonas Bärnheim påtalade att priserna skall 

anges inklusive moms, då kårerna inte har möjlighet att lyfta momsen. 

3. Rapport från inspiratörsgruppen 

Den Exel-rapport som Skåne upprättat redovisar på ett enkelt och tydligt 

sätt om vilka aktiviteter som gjorts, av vem och när. Rapporten skickas 

ut till alla inspiratörer som mall. 

§12 Nästa styrelsemöte 

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

2020-05-28 kl 17.00. 

 

För resterande delen av 2020, hålls styrelsemöten enligt nedan: 

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 

 

 

 

Curt-Ove Jakobsson   Johan Lindberg 

https://fak.shopen.nu/

