
       

 

 

  Välkommen på seminarium  

  30 juni 2020 

 

Som medlem inbjudes Du till en kväll med information och bildspel 

från olika personer som har med vår verksamhet att göra, på ett eller 

annat sätt. Det är FAK Gotland som arrangerar, så fokus kommer ske 

på Gotland, men även FAK Riks. Diskussion kommer ske kring FAKs 

roll i kommuner- och regioner gällande Covid-19. Hur 

totalförsvarssatsningen ser ut, och hur den fortlöper. Det kommer 

även redogöras från FAK Gotland och FAK Blekinges föreningar. Vår 

tanke är att alla FAK-medlemmar i Sverige ska få möjlighet att deltaga 

på detta seminarium. MÖTET SKER ON-LINE 

Mötet avslutas med kortare frågestund  

 

Talare under kvällen är följande: 

 

 

 

 

 Rikskårchef Curt –Ove Jakobsson 



Curt-Ove kommer prata om FAK, men även det arbete som sker just nu för många inom vår 

verksamhet under covid-19. Vad förväntas av oss? Hur arbetar vi över gränserna av olika 

myndigheter och frivilligorganisationer (ca 20 min) 

 

 Gotlands Landshövding Anders Flanking 

Anders kommer berätta om de förberedelser länsstyrelsen gör för ett eventuellt större 

covid-19 utbrott på ön, och hur samverkan mellan olika myndigheter och organisationer 

fungerar idag, och hur han ser på vår utsatthet som ö och dess utmaningar. Han berättar om 

arbetet av totalförsvaret i Sverige.  

-Hur rustar vi Sverige? Hur ser beredskapslagren ut? Hur planeras det framåt? (ca 20 min) 

 

 Kårchef – Blekinge Jonas Bärnheim 

Jonas har varit kårchef i flera år, och är verksam i en väldigt kreativ och stor förening. Han 

kommer dela med sig av tips, idéer, tankar och funderingar kring hur vi kan växa, hur vi ska 

få till bra utbildningar men också fallgropar att se upp för. Han kommer även visa oss 

bildspel. (ca 20 min) 

 

 Kårchef FAK – Gotland Åsa Wackelin 

Åsa kommer berätta lite om styrelsen och föreningen på Gotland. Lite visioner, tankar och 

funderingar på hur vi går vidare med vår relativt unga förening. Hur vi har fått agera utifrån 

covid-19. Vilka förväntningar finns på oss som frivilligorganisation? (ca 15 min) 

 

Utbildningsansvarig FAK – Gotland Göran Ekström 

Göran kommer berätta om de planer vi har inför 2021 gällande utbildningar och kurser. Här 

finns en stor möjlighet för deltagande medlemmar att ha synpunkter och önskemål på 

utbildningar för 2021. Har vi tur och covid-19 gör det möjligt så kanske vi även kan få till en 

utbildning under 2020. (ca 15 min) 

 

 

 



 

Frågestund: ca 30 min 

Vi avslutar kvällen med frågestund där samtliga talare finns med för att svara på frågor 

Länk för deltagande kommer skickas ut till de som anmält sig till: 

 

Anmälan skickas till:  gotland@fak.se 

Skriv: 

Deltagare vid den 30 juni. 

Det kommer att  skickas en zoom-länk några dagar före mötet. 

 

Har du ej använt zoom tidigare så var vänlig och ladda ned det programmet. Önskas 

instruktioner så maila gotland@fak.se så skickar jag en manual. Detta är en enkel 

installation. 

Datum: 30 juni 

Tid: 18:00 – 20:00 

 

Välkomna! 

FAK Gotlands styrelse 
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