
                                                                        

                                          TRADEN  2016:1 

                                     med trafiksäkerhetsinformation        2016-02-23 

                Frivilliga AutomobilKåren - Norra Älvsborg 
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Kommande medlemsaktiviteter 
- Kårstämma 19 mars 
- Utflykter, bussresor - förslag 
- Öppet hus, temakväll (nov) 
Rapporter  
- Kårchefsrådet, feb 2016             
- Öppet hus dec 2015 
- Besöket på Volvo lastvagnar   
Rekryteringsinsatser 
Centrala utbildningar 
- MTE, Introduktionsutbildning           
- Bandvagn 
- Elverkskurs   Lastbilståget i Tuve         
     
Kårstämma på restaurang Mamma Mia, Storgatan 39, Trollhättan 
lördagen den 19 mars kl 14.00 
Förutom sedvanliga stämmoärenden med bland annat revidering av 
kårstadgarna blir det föredrag om frivilligorganisationernas betydelse 
av Riksdagsledamot Paula Holmquist (S). 
 
Förslaget till reviderade stadgar finns att läsa på vår webbplats samt 
delas ut vid kårstämman tillsammans med verksamhetsberättelsen 
för 2015.  
 
Efter stämma och föredrag bjuder FAK på en bit mat för de som har 
anmält sig. Det går givetvis att deltaga vid stämman utan föranmälan, 
men det är inte säkert att maten räcker till oanmälda.  Diskussion och 
önskemål om kommande medlemsaktiviteter om tid ges. 
Styrelsen ser fram emot en välbesökt stämma. Välkomna!   



                                                                        

Förslag på övriga medlemsaktiviteter   
 
- Utflykter / bussresor 
 - Maj/juni: Volvo Construction Equipment i Arvika + museet mm  
    eller Forsviks bruk med stop i bl a Karlsborg  (lördag) 
 - Sept: Travemunde/Lubeck ( söndag-tisdag)  eller ??? 
 - Oktober: Studiebesök på något fordonsrelaterat företag 
 

 

 
Mer information med tider och eventuella kostnader ges i kommande  
nummer av Traden när vi vet hur stort intresset är. 

Rapporter 
- Kårchefsrådet 20 februari i ett snöigt Jönköping fokuserade en hel 
del på ekonomi, medlemsrekrytering och kurser. 2015 fick FAK  
centralt lämna tillbaka en del pengar till MSB för kurser som inte blev 
av, vilket inte är bra för ekonomin. 
 Ett antal helt nya kurser är däremot på gång under 2016 och 2017 
liksom att det snart kommer att startas ett antal nya MTE. Där 
behövs mycket personal, inte bara något hundratal utan betydligt fler 
måste utbildas. Kårerna uppmanades därför att fokusera sina 
insatser med projektpengar från Rikskåren på medlemsrekrytering. 
 Även om vi har fått många nya medlemmar senaste året så har 
nettoökningen inte varit tillräckligt hög för att täcka in det ökade 
behovet av personal för våra uppdragsgivare eftersom vi även har 
förlorat en del äldre medlemmar. Det är också viktigt att FAK:s 
medlemsantal håller sig över 4000-strecket annars riskerar vi att 
organisationsstödet från MSB på runt 1,8 Mkr minskas dramatiskt, 
vilket skulle få stora konsekvenser för de olika kårernas verksamhet. 
I dagsläget har vi tre stora uppdragsgivare: MSB med MTE och  
Länsstyrelserna , Svenska Kraftnät och Trafikverket. På gång är 
samverkan med Försvarsmakten och ytterligare en myndighet. Så på 
något års sikt kanske vi har fem stora samarbetspartners tillsammans 
med Bilkåren, vilket lovar gott för framtiden. 
 

- Öppet hus / Temakväll i november  
Plats: Kardanvägen 61, Trollhättan kl 18.30 – 20.30.  Ingen anmälan behövs! 
Program: Föredrag om MTE och rapporter från våra kursdeltagare, elfordon,  
nya trafikregler och övrig information. FAK bjuder på Pizza! 



                                                                        

- Besöket på Volvo lastvagnar  
Den 17 november ägnade drygt ett dussin av våra medlemmar en 
halvdag åt ett besök hos Volvo lastvagnar i Tuve. Första stoppet var 
lastbilstillverkningen, där vi från Tuve Train såg hela tillverknings-
processen från första parkett. Lite regn i början innan vi kom inomhus. 
En imponerande och modern anläggning, som inte bara tillverkar 
färdiga lastbilar på beställning utan även skeppar karosser och övriga 
delar till monteringsfabriker runt om i världen.  
 
Nästa stopp - Volvo Demo Center, 
som först bjöd på fika och därefter 
en guidad rundtur bland nya  
modeller och utrustningsdetaljer  
med hjälp av filmer, bildspel och  
utställningar. En modern lastbil  
ser betydligt annorlunda ut än de  
som många av oss fick bekanta  
sig med i det militära.  
 
Provkörning på den särskilda provbanan blev den tredje och sista delen av 
vårt besök.  Femton lastbilar av senaste modell, allt från 20 ton till 66 ton  
med last fanns tillgängliga. Fritt att provköra de fordon man själv valde.  
Två till tre stycken hann nog de flesta med på de 45 minuter som fanns till 
förfogande efter en kort säkerhetsgenomgång. Visst var det en speciell känsla 
man fick i den moderna förarhytten med nyutvecklad automatväxel och alla 
tillbehör. Kanske det populäraste inslaget under halvdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                        

 
 
 
 

 
Kommande rekryteringsinsatser 
görs bl a i samband med 
Trollhättans 100-årsjubileum, 
Trolldagarna, på Överby och 
trafiksäkerhetsdagen på Torp. 
 
 

 

 

 
Centrala kurser och utbildningar 
- Introduktionskurs MTE  
  Göteborg: 2016-06-04 
  (Anordnas av Bilkåren) 
- Grundkurs bandvagn TrV 
  Villingsberg, 2016-09-22-- 09-25 
  Anmälan senast 2016-08-31 
- Övriga kurser såsom ATV 
elverksoperatör,  lastbil MTE,  
ADR, hjullastare, krishantering  
mm är under uppdatering och 
annonseras på www.fak.se 

Schysta Transporter 
Namninsamling för en bättre 
transportlagstiftning pågår på 
www.fairtransporteurope.eu 

 

 
 
Kontaktinformation 
Skicka anmälningar, motioner, 
förslag på aktiviteter och  
ändringar av telefon, adress  
och körkortsbehörigheter till 
 
fak.norra.alvsborg@gmail.com 
               eller 
 

FAK Norra Älvsborg 
c/o Hasse Bergstedt 
Kungsgatan 49B 
461 30 Trollhättan 
 
www.fak.se/norra_alvsborg 
 

Styrelsen 2015/2016 
 
V. kårchef: Christer Selvefors 
0767 86 00 64 
c.selvefors@gmail.com 
 
Sekreterare: Dan Lauvall 
0705 14 19 57 
danlauvall@gmail.com 
 
Kassör: Hasse Bergstedt 
0707 26 70 30 
hasse.fotografen@gmail.com 
 
Ledamot: Anders Frigårde 
Ledamot: Ole Asmussen 
Ersättare: Kaj Sandhöj 
Ersättare: Kenny Sandhöj 

Vi behöver fler medlemmar för 
att täcka in samhällets ökande 
behov av frivilliga.  
Varje medlem som själv värvar 
en ny medlem kommer att få 
ett års fritt medlemskap.  
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