Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID RIKSKÅRENS ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE

Protokoll Nr

6

Datum

2019-12-07

Plats

Knistad Herrgård, Skövde

Närvarande

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef RKC

Per-David Wennberg

v RKC/1 v ordförande på länk

Anders Persson

2 v ordförande på länk

Lave Lavesson

Ordinarie ledamot

Jan-Eric Malmin

Ordinarie ledamot

Johan Lindberg

Ordinarie ledamot

Jonas Bärnheim

Ordinarie ledamot

Tomas Vistensjö

Ordinarie ledamot på länk

Klas-Göran Asplund

Ordinarie ledamot på länk

Adjungerade Kristian Reinoso

Kanslichef/Utbildningschef/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 Kristian Reinoso. Till att justera dagens protokoll valdes
Jan-Eric Malmin.

§3

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

Föregående styrelseprotokoll samt konstituerande möte.
Protokollen föredrogs. Då inga ändringar begärdes, fastställdes och lades det
till handlingarna.

§5

Verksamheten 2019 och ekonomi
Genomgång av budget och utfall gjordes av RKC. Han kunde precis som vid
förra månadens rapport konstatera att budgeten avseende egna medel,
orgstöd och utbildningsuppdrag följer plan.
Ekonomin är generellt i balans. Det finns ett mindre glapp mellan genomförda
utbildningar och fakturering vilket gör att använda medel inte är helt
uppdaterade.
Uppdrag-genomförda/kommande
Det flesta utbildningarna är genomförda, inga utbildningar är i inställda, planen
följs.
Lindragning
Jan-Eric redovisade, SvK övning i Åsbro storövning 14 dagar lindragning. Bra
och nyttig övning för att upptäcka svagheter och styrkor där alla var mycket
nöjda efter övningen.
KBV/Projekt
Det ser ut som att kårerna fortfarande har svårigheter med att fylla i blanketter
rätt. Det finns kårer som har äskat för uppdrag men fortfarande inte utfört sina
uppdrag. Detta kommer att tas upp på kårschefsrådet där RKS kommer att
presentera enklare mallar i Word. Det kommer också ställas krav på kårerna att
ta fram relevanta projekt som är möjliga att genomföra i realiteten.
Utbildningsplatser
Försvarsutbildarnas kursgård i Ånn är en bra plats att genomföra
bandvagnsutbildningarna vintertid på, vilket kommer att ske under 2020.
Vad gäller alternativet Sollefteå Tjärnmyren har FAK skickat in ett brev för att
kunna få tillgång till övningsfältet. Där finns all infrastruktur för att kunna
genomföra bra utbildningar och vi avvaktar på svar.
Horssjön som vi idag är hänvisade till för egna utbildningar fungerar inte bra.
Faciliteter och möjlighet till att t ex tanka och tvätta fordon är inte bra. Man kan
heller inte komma inomhus för utbildning och vård av utrustningen. Vid alltför
många tillfällen har vi också fått omdisponera tider och platser beroende på
Försvarsmaktens verksamhet på fältet.
Nytt medlemsregister- Status
Då kårerna inte har inkommit med namn på personer som skall vara ansvariga
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för registret i varje kår har förutsättningarna inte funnits för att få igång det. Ej
heller har en del kårer inte lagt in fullständiga uppgifter som t ex e-mailadresser
och mobilnummer. DETTA MÅSTE PRIORITERAS av kårerna för att på sikt få
ordning på registret. Om så kommer att ske så är förhoppningen att det ska
komma i gång under 2020.

§6

§7

§8

Riksstämman 2019 – Rapport
Protokollen ligger på hemsidan ”ladda ner”.
Utfallet för Riksstämman 2017 ligger på 196 000:- medan 2019-års stämma
kostade 340 000:-.
Det diskuterades om 2021-års stämma skall genomföras virtuellt eller fysiskt.
Fysiska möten är ett viktigt sätt att knyta kontakter och att på plats kunna
lyssna till intressanta föredragshållare. En virtuell Riksstämma är mera
ekonomiskt.
Beslut: Styrelsen beslutade om en fysisk riksstämma och att den kan
genomföras i Stockholmstrakten. Klas-Göran Asplund anmälde sig frivilligt till
projektledare för riksstämman 2021.
Situation för instruktörer och kurschefer
Vilka risker ser vi?
Det har budgeterats en adjutant för att underlätta för kurschefer. Horssjön är
inte lockande för instruktörer av många anledningar men kan logistiken lösas
med en adjutant så hoppas vi på fler frivilliga instruktörer
Hur motivera,
Vid kompetenshöjningsträffen ska Riks vara representerad för att engagera
och motivera medlemmar till att ställa upp.
MTE instruktörer, behöver få ett lyft för att säkerställa kvalitet på kurserna. Riks
får i uppdrag att se över frågan.
Verksamhet 2020
RKC gick igenom inskickade uppdrag 2020-2021, där det bl a är vissa nya
utbildningar som också kommer att redovisas på kårschefsrådet. Underlaget är
inskickat till MSB. I slutet av december kommer MSB meddela resultatet.
Det preliminära organisationsstödet (verksamhetsbidrag plus
organisationsbidrag) för 2020 redovisades. I förhållande till 2019 ökar stödet
med 273 471:-.
Grundat på detta redovisade RKC budgeten för 2020 där det finns utrymme för
en halvtidstjänst som utbildningshandläggare och en projektanställd
organisations- och kommunikationskonsult. Kårprojekten har i budgeten
samma nivå som 2019.
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Jonas Bärnheim, föreslog att Krisberedskapsveckan 2020 innehåller en
bilorientering lokalt som en påminnelse om KBV. Förslaget tas upp på
kårschefsrådet där Jonas presenterar en plan likt den som Boråskåren
genomförde innevarande år.
Arbetssituationen på kansliet
Det behövs en person på halvtid för att kunna handlägga administration kring
utbildningar och ev framtida Försvarsmaktsuppdrag.
Det behövs även en ersättare inom organisationsutveckling och
kommunikation. Till båda befattningarna krävs en arbetsbeskrivning som på ett
tydligt sätt förmedlar arbetsuppgifterna och avgränsar mellan befattningarna.

§9

Beslut: Kansliet tar fram arbetsbeskrivningen och anställer i enlighet med
styrelsens beslut.
Kårschefsrådet 2020-02-21/23
Kårchefsrådet genomförs på Logistik och Motorskolan, Trängregementet i
Skövde. Preliminär dagordning, kallelse och inriktning presenterades.
Kallelse går ut till Kårchefer och utbildningsansvariga samt MTE -chefer
tillhörande FAK och central valberedning. Enligt stadgarna inbjuds två
deltagare per kår och anmälan sker till riks@fak.se senast 2020-01-17.
RKC redovisade omfattning och inriktning av projektuppdrag samt hur dessa
och KBV skall rapporteras.
KBV- och projektförslag skall senast 2020-01-31 skickas in till riks@fak.se.

§10

§11

Styrelseresa 2020
Planeringen för styrelseresan till Portugal avbryts och kansliet jobbar vidare
med en resa till Balkan där i första hand sättet att hantera kriser skall
diskuteras med aktuella myndigheter. Resan bör ligga runt en helg för att
minimera antalet semesterdagar för de inblandade och inriktningen är torsdagmåndag v 041/042.
FAK framtidsprojekt
Workshopar 2019/2020
Östersund/Umeå genomförs 2019-12-14--15
Örebro/Gävle genomförs 2020-01-18—19
Skellefteå genomförs 2020-01-25
Webshoppen
Anders Persson leder projektet med hjälp av Jonas Bärnheim och presenterar
detta på kårschefrådet 2020-02-23
Rapport från inspiratörsgrupperna
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Redovisas vid ett senare tillfälle.
Framtidsprojekt fortsättning som vanligt och RKC leder utvecklingen
tillsammans med kansliet och riksstyrelsen. En snabb lösning att hitta ny
organisations- och kommunikationsansvarig är dock en prioriterad uppgift.
§12

§13

§14

Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte genomförs 2020-01-23 klockan: 17.30-19.30 per
GoToMeeting.
Styrelsemötet i samband med Kårchefsrådet ställs in och genomförs istället
2020-02-27 klockan: 17.30-19.30 per GoToMeeting
Förste Vice Ordförande, P-D Wennberg redovisade förhandlingen mellan
honom och RKC vad avser justeringar i ersättningen. Nytt avtal är underskrivit
och gäller från och med 2020-10-01. Detaljer från innehållet kan erhållas av F
VO
RKC tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Kristian Reinoso
___________________________

Kristian Reinoso

Justeras

Justeras

Jan-Eric Malmin
_____________________________________
RKC Curt-Ove Jakobsson

_______________________
Jan-Eric Malmin
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