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PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Protokoll Nr 5 

Datum 2019-09-27 

Plats 

 

Scandic Skogshöjd Södertälje 

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 Sekreterare. Ej närvarande 

Adjungerade Kristian Reinoso Kanslichef/Utbildningschef 

 Mikael Rye-Danjelsen Ekonomiansvarig 

 Elise Pavicic Konsult/Sekreterare 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Sammanträdet öppnades av RKC Curt-Ove Jakobsson, som hälsade alla 

välkomna till styrelsemötet. 

 

§2 

 

Val av sekreterare och justeringsman 

Till sekreterare valdes Elise Pavicic. Till att justera dagens protokoll valdes P-D 

Wennberg. 

 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes och lades till handlingarna med tillägg av 3 

underpunkter till §9 punkt 2 samt tillägg av Styrelsens engagemang §5 
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§4 

 

Föregående styrelseprotokoll 

Protokollet föredrogs. Då inga ändringar begärdes, fastställdes och lades det 

till handlingarna.  

 

§5 Verksamheten 2019 och ekonomi 

Genomgång av budget och utfall gjordes av Mikael Rye-Danjelsen. Han kunde 

precis som vid förra månadens rapport konstatera att budgeten avseende egna 

medel, orgstöd och utbildningsuppdrag följer plan.  

 

Projekt 

Redovisningen från kårerna måste bli bättre. Framför allt måste underlag och 

fakturor vara korrekta samt att alla kostnader skall kunna styrkas av 

underlag/kvitton/prislistor. Vidare skall samtliga kostnadsposter redovisas 

separat. Kansliet skall gå ut med tydlig information om hur internfakturering av t 

ex lån av fordon mellan kårerna skall ske och vilket underlag som skall finnas 

med för att fakturan skall godkännas. Med tanke på att FAK omsätter stora 

summor av offentliga medel är det av största vikt att all redovisning sköts 

korrekt. 

 

Det finns en projektidé i Västra Götaland angående inköp av en ”FAK-buss”. 

Det finns många frågetecken runt skötsel och ekonomi. Riksstyrelsen avslår 

framställan om aktuell buss med hänvisning till att driftskostnaderna bedöms bli 

för stora. Kansliet tittar på olika alternativ för att ta fram ett exponeringssläp 

alternativt tält. Styrelsen är behjälplig i ärendet. 

 

KBV 

Ekonomin är generellt i balans. Det finns ett mindre glapp mellan genomförda 

utbildningar och fakturering vilket gör att använda medel inte är helt 

uppdaterade. 

 

Utbildningsplatser 

Horssjön som vi idag är hänvisade till för egna utbildningar fungerar inte bra. 

Faciliteter och möjlighet till att t ex tanka fordon på helger är exempel på 

brister. Ett alternativ kan vara att bo på närliggande hotell tills en långsiktig 

lösning är på plats. 

 

Ett möte med P4 i Skövde är inbokat den 15 oktober för att diskutera alternativ.  

 

Den f d skogsbruksskolan Sparresäter utanför Skövde som kansliet har tittat på 

tidigare är i nuläget inte aktuellt. Kansliet fortsätter att undersöka olika platser 

som är fristående från Försvarsmakten då det blir allt svårare att få 
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utbildningstider på deras övningsfält. 

 

RSU 2020 kommer att gå i Skövdetrakten.  

 

 

  

§6 Utbildningsuppdrag mot MSB 

FAK har ansökt om medel för att bl a kunna genomföra en allmän 

introduktionsutbildning för alla nya medlemmar. Detta är en viktig del för att på 

ett effektivt sätt kunna fortsätta arbetet med att skapa en ordentlig 

insatsorganisation. Detta är ett pilotprojekt som godkänts utanför redan avsatta 

medel. I övrigt har ett drygt 75-tal utbildningsuppdrag ansökts. 

 

De uppdragen som godkänns kommer att gälla både 2020-2021 vilket kan 

innebära att 2021 genomförs utan dialog vilket ät bekymmersamt. Fortsatta 

dialoger genomförs med MSB. 

 

§7 Riksstämma 
Allt går enligt plan enligt Elise som projektleder stämman. 
 
Mikael Rye-Danjelsen går igenom Verksamhets- och ekonomiredovisning av 
2017-2018 som han kommer att visa under stämman. 
Budgetförslag för egna medel 2020-2021 är utskickat till delegaterna. 
 
Tid och plats för Riksstämma 2021. 
Stämman 2021 kommer att genomföras 17-19 september. Rikskårchefen 
kommer att informera stämman om att det i nuläget ser ut att finnas ekonomi 
för att genomföra stämman i fysisk form men att förslaget är att styrelsen får 
mandat att fatta beslut om detta senare.  
 
Diskussionen i styrelsen rör sig runt huruvida pengarna ska användas i 
samband med stämman eller om de ska användas till t ex utbildningskonferens 
eller kårchefsråd. Fördelen med att ha en stämma i fysisk form är bl a att den 
har ett marknadsföringsvärde.  
Det finns en svårighet för många att sköta tekniken runt en videokonferens. 
 

§8 Styrelseresa 

Vecka 40-41 2020 planeras resan att genomföras. 5 övernattningar över en 

helg. Elise tar fram ett förslag på en utbytesresa med stort inslag av 

civilförsvarets verksamhet t ex vad gäller bränder på Iberiska halvön. 
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§9 FAK Framtidsprojekt 

 

Workshops 

Workshopsturnén är nu under uppstart. Ett problem är att många medlemmar 
inte får inbjudan eftersom det inte finns fungerande digitala kanaler. 
Inriktningen på workshops den här gången är ett steg ”högre” än tidigare. Nu 
handlar det inte bara om att rekrytera medlemmar utan om att skapa en 
insatsorganisation och ett starkt varumärke. 
 
Policy 
En policy skall tas fram för att tydliggöra hur vi skall vårda FAK´s varumärke 
och vad det innebär för både den enskilde medlemmen och kårstyrelser. Elise 
blir ansvarig för detta och Riksstyrelsen bistår med kompetens. 
Ett steg i att få medlemmar med värderingar som överensstämmer med FAK´s 
är att skapa en webbutbildning;  
Passar du som medlem i FAK?  
 
Webbshop 
Elise tar fram en offert på en mer ordentlig webbshop. 
 
Rapport från Inspiratörsgruppen. 
Genomgång av vad inspiratörerna har haft för kontakt med sina kårer. 
Inspiratörernas omkostnader betalas av Rikskåren.  
 
Ersättning inspiratörer  
Samma ersättningsvillkor som vid utbildning. 
 
Styrelsens engagemang och arbetsuppgifter 
Då kansliets resurser är utnyttjade till max förs en dialog om huruvida 
rikskårstyrelsen skall bli en mer arbetande styrelse än idag. Denna dialog 
fortsätter och detaljer kommer att utkristalliseras.  
 

§10 Actionplan 

Elise Pavicic redogjorde för den plan som finns för att genomföra 

Riksstyrelsens beslut om aktiviteter mm. Den uppdateras löpande. 

 

§11 Nästa styrelsemöte 

Genomförs kl 09.00-11.00 den 7 december på Knistad utanför Skövde. 

 

§12 Sammanträdets avslutande 

RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 
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Vid protokollet 

 

 

 
___________________________ 

Elise Pavicic 

 

 

 

     Justeras                    Justeras 

      

 

 
_____________________________________ 
RKC Curt-Ove Jakobsson 

 

                       

 
                      P-D Wennberg 
 

   

 


