
Sammandrag från FAK Malmö årsstämma 2018-03-24                                                                  
Närvarande: 62 medlemmar 7 inbjudna gäster 
 
STÄMMAN ÖPPNANDE 

Ordförande Anders Persson hälsade deltagarna välkomna till denna årsstämma. Speciellt riktas 
detta mot de inbjudna gästerna, Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson, Liv Lindholm SLK, 
 Bertil Öhrstrand ordförande MFFC, FAK-SORs kårchefer med respektive och sist men inte minst 
kårens hedersledamöter. 
En parentation hölls över de medlemmar som under verksamhetsåret lämnat våra led. 
Ordföranden informerade över det gångna årets verksamhet, vilket upplevs som ett uppsving för 
kåren och FAK som organisation. 
FAKs tillhörighet inom Försvarsutbildarna ger oss möjlighet att söka bidrag för olika arrangemang. 
Genom att Rikskåren fått ekonomiskt tillskott för att genomföra olika projekt har landets FAK-kårer 
som är aktiva i sitt arbete fått möjlighet att söka medel för diverse projekt. 
Skånekårerna kommer att fortsätta med MTE-introduktions-utbildning, kurs med lastbil med släp, 
utbildningar  m m. Ansvarig för MTE blir Kjell Liljenberg. Utbildning från FM för PB 8 och 
förnyelse av förarbevis kommer att vila på Bo Nilsson. I samband med denna information 
framförde ordföranden ett stort tack till Bo Nilsson för hans förträffliga jobb som ansvarig för 
transportfördelningen inom Skånekårerna och ett tack till medlemmar som ställt upp och genomfört 
transporterna.  Regementet P 7 och Skånska Gruppen har framfört stor belåtenhet för dessa 
 utförda uppdrag. 
Årsmötet informerades också om att Anders Persson och Anders Kristiansen har bedrivit kontakt 
med olika Skånekommuner där man informerat om vad FAK kan ställa upp med vid eventuellt  
svåra påfrestningar för samhället. 
Regementets Dag på regementet P 7 kommer i år att genomföras den 5 maj på Revingehed. 
Den planerade Hemvärns-och Frivilligförsvars Dag som skulle genomföras inom Husieområdet  
under våren, har av olika anledningar blivit inställd. 
Med denna inledande information av ordförande /kårchef, Anders Persson fortsatte därefter 
årsmötet helt enligt den uppgjorda dagordningen.  
Kårstämman godkände att kallelse utgått helt enligt stadgarna och att röstlängd utgjorde underlag  
för eventuell valprocedur. 
Stämman utsåg enhälligt Ingemar Malmqvist och Bo Alfredsson att jämte ordföranden justera 
dagen protokoll. 
Kårstyrelsens sammanställda årsredovisning godkändes utan förbehåll av stämman. 
Revisor Lars Närwall föredrog revisorernas berättelse och den upprättade balans- och resultat-
räkningen godkändes av stämman. Med anledning av detta godkännande beviljades kårstyrelsen  
full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
Stämmans deltagare instämde i kårstyrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för år 2019. 
En av punkterna på agendan var antal ledamöter i styrelsen. 

Då Bo Nilsson och Marianne Thorén, avsagt sig vidare styrelseuppdrag och därmed lämnar sina 
respektive positioner har styrelsen som förslag att fortsätta styrelsearbetet med enbart sju (7) 
ledamöter. (Som förklaring):  Enligt 1995-års upprättade stadgar § 24 skall kårstyrelsen bestå av 
minst sju (7) och högst elva (11) ordinarie ledamöter.  Kårstämman beslutade med denna förklaring 
kårstyrelsens förslag på enbart sju (7) ledamöter. 



VAL AV KÅRSTYRELSE 
Valberedningens upprättade förslag på kårstyrelse: 
a)Kårchef / ordförande:  
Anders Persson, omval för en tid av två (2) år 
b)Sekreterare 
Jan-Eric Hansson, omval för en tid av två (2) år 
c)Ledamot 
Leif Persson, omval för en tid av två (2) år 
d)Ledamot 
Anders Gustafsson, nyval för en tid av två (2) år 
Samtliga av valberedningen föreslagna kandidater valdes enhälligt av stämman deltagare. 
VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE FÖR EN TID AV ETT (1) ÅR 

På valberedningens förslag omvaldes Lars Närwall och Sven Sandram till ordinarie revisorer. 
Till ersättare omvaldes Leif Björö och Rolf Trulsson. 
VAL AV OMBUD TILL FAK RIKSSTÄMMA / UTBILDNINGSKONFERENS 

Enligt tidigare årsmötesbeslut utser kårstyrelsen delegater till dessa Rikskårstämmor beroende 
på inriktning av stämman. 
VAL AV OMBUD TILL SKÅNES FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDS ÅRSSTÄMMA 
 UNDER ÅR 2019 
Även på denna punkt utser kårstyrelsen delegater till Försvarsutbildarnas Förbundsstämma. 
VAL AV VALBEREDNING ENLIGT § 34 

Sven Nivestam har av kårstyrelsen utsetts att vara sammankallande inom valberedningen. 
Malmösektionen, Damsektionen och Veteransektionen utser sina respektive till att företräda 
Sektionerna vid tillsättande av valberedning. 
ÖVRIGA FRÅGOR  

Några sådana frågor var inte anmälda enligt dagens agenda. 
STÄMMAN AVSLUTNING 

Under denna punkt förrättades utdelning av veterantecken. 
10 år: Anita Björö ( ej närvarande) 
15 år: Majlis Månsson  
          Berit Persson (ej närvarande) 
25 år: Berit Andersson, Siv Rosdahl och Knut Nilsson 
40 år: Ingvar Malmborg och Rikard Olsson 
Med denna avslutande punkt på agendan tackade ordföranden för visat intresse och överlämnade 
ordet till Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson 
Rikskårchefen inledde sitt anförande med att han aldrig varit på någon av Skånekårernas  
årsstämmor men lovade en förbättring inför kommande år. 
Genom det tillskott av medel som regeringen utlovat till Försvarsmakten sker en återuppbyggnad  
av bl a militära Milon över hela landet och nybyggnation på Gotland. Titeln typ Civilbefälhavare 
kan återinföras. Mycket av detta bygger på att Försvarsberedningen anser att Sverige inte kan 
utesluta en hotbild som även inberäknar vårt land. 
Frivilligförvarsföreningar får kanske åter en viktig roll i samhället. 
För FAKs verksamhet gäller det att söka nya medlemmar att bygga upp verksamheten igen. 
Rikskåren utlovar varje kår 1 000 kr för varje ny medlem som kan utbildas. 



MTE-verksamheten är en viktig faktor i detta sammanhang där nya förare kan utbildas på lastbil, 
buss och bandvagnar. Vissa kommuner tillhandahåller redan nu civila bandvagnar som kräver nya 
förare. Det är här FAK kommer in i bilden.  
Rikskårchefen berömde Malmökårens initiativ att kontakta olika kommuner och erbjuda  
FAK-hjälp. 
Kontakten med landets Länsstyrelser för att skriva avtal med frivilligpersonal kommer också att 
återupptas i större utsträckning. 
FAKs utbildningar har ökat med 60 procents förbättring än vad som skedde under år 2016. 
Staten kommer att skicka ut broschyrer till allmänheten under slogan ” Om kriget kommer”. 
Det gäller för landets befolkning att inse att vi är sårbara om ofredstider kommer. Vårt behov av  
el- och vattenförsörjning är grundat på att vi har full tillgång till detta. Vårt behov av transporter 
är också viktig för att försörja hela landet med bl a mat. 
Med denna information tackade Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson för att han fått bevista vår 
årsstämma och uppmanade kåren att kämpa på med mål i sikte för att värva nya utbildningsbara 
medlemmar. 
Förda noteringar: Jan-Eric Hansson 
 
 


