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Kårstämma 2018

Huvudentré
´´

Plats: Lokal Trumpeten på utvecklingscentrum NÄL, Trollhättan.
Tid: 2018-03-24, kl: 11.00. Anmälan senast 20 mars.
Bilburna följer GODSMOTTAGNINGSskyltarna och parkerar på
besöksplatsen, Bussresenärer går runt huvudbyggnaden till huset vid
sidan av mammografivagnen på baksidan. Beach-flagga möter!
FAK betalar parkeringsbiljetterna!
Förutom sedvanliga stämmoärenden blir det en rapport från
kårchefsrådet i februari med bland annat information om
Krisberedskapsveckan samt ett föredrag om aktiviteter mm i
Skaraborgskåren av kårchefen.
Efter stämma och rapporter bjuder FAK på förtäring 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.
Styrelsen ser fram emot en välbesökt stämma. Välkomna!

- Öppet hus vecka 22 (sista veckan i maj)
Program: Aktiviteter inom ramen för Krisberedskapsveckan
Plats och tid meddelas senare (TTEla + e-post).

Preliminärt förslag på övriga medlemsaktiviteter
- Augusti: Bussresa till Elmia, Jönköping 25 augusti
- Hösten: Temakväll/studiecirkel nya trafikbestämmelser mm
- Hösten: Pröva på bandvagnskörning, ATV: Jönköping?
Mer information med tider och eventuella kostnader ges i kommande
nummer av Traden när vi vet hur stort intresset är. Vanligtvis bjuder FAK på
resorna och deltagarna står för mat, ev inträden och övernattning.
Studiebesök på Scania i Södertälje kanske blir av i samband med FAK:s
riksstämma 2019 i Södertälje. Rikskåren står för planering mm.
Rapporter
- Öppet hus 18:e november på Kardanvägen 61 i Trollhättan:
Styrelsen bjöd in en före detta trafikpolis från Vänersborg som talade
om Trafikpolisen igår och trafikpolisen idag - en inblick i polisens
arbete och hur det har förändrats genom åren, mm.
Ett trevligt och uppskattat föredrag med många frågor efteråt.
- Kårchefsrådet 24-25 februari i ett kallt
och snörikt Jönköping fokuserade på frågor
om FAK:s verksamhet och ekonomi,
Krisberedskapsveckan, Civilt försvar,
datalagringsdirektivet samt redovisning
av utbildningar genomförda under 2017
och innevarande utbildningar för 2018.
FAK Jönköping informerade sedan om sin
storslagna verksamhet.

TTC, Jönköping

Från att kårerna under 2016-2017 uppmanades att fokusera sina insatser med
projektpengar från Rikskåren på medlemsrekrytering har ekonomin förbättrats
så att de enskilda kårerna 2018 även har tilldelats projektpengar för andra
ändamål.

Gästföreläsare Viktoria Asp informerade om den kommande Krisberedskapsveckan (KBV) och hur FAK kan utnyttja detta tillfälle för marknadsföring och
rekrytering. Under KBV skall FFO samverka/stötta kommunerna, sprida
information om totalförsvaret och rekrytera medlemmar. Projektledarna
kommer att tillhandahålla gemensamt FFO-material, baserat på MSBs
material och kompletterad med det som gäller för respektive FFO.
Presentationen kommer att finnas som Powerpoint och pdf.
Det kampanjmaterial som kommer att delas ut till alla hushåll, skall delas ut
den 29 maj, vilket är mitt i vecka 22, som är utsedd till KBV. Material kommer
även att finnas tillgängligt på Youtube.
Civilt försvar

Mer om krisberedskap
På www.dinsakerhet.se kan man bland annat se
filmen Om krisen kommer och vad man bör tänka
på I trafiken på vintern.

Kommande rekryteringsinsatser
görs bland annat i samband med
- Krisberedskapsveckan
- Totalförsvarets dag
- Aktiviteter på Torp & Överby
- Temakväll om nya trafikregler
- Annonsering i TTELA
Aktuella kurser och utbildningar
Fordonsrelaterade kurser såsom
bandvagn, ATV, elverksoperatör,
lastbil MTE, ADR, hjullastare mfl
annonseras på www.fak.se
Krishantering, ledarskap mm på
www.forsvarsutbildarna.se eller
www.frivilligutbildning.se
Anmälningsblankett
Blankett för intresseanmälan till
årets olika aktiviteter medföljer
detta nummer. Det går även bra att
föreslå andra aktiviteter.
Vi kontaktar alla intresserade av
utflykter/studiebesök för att
bekräfta tider, ev kostnad mm
1 - 2 veckor innan aktuell aktivitet.
Avgående kårchef och tillika
redaktör för Traden tackar för visat
förtroende och tiden som har varit
och önskar tillträdande kårchef och
övriga medlemmar i styrelsen lycka
till med att leda FAK Norra Älvsborg
vidare in i en allt mer spännande
och utvecklande verksamhet!
// Christer

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 2017/2018
Kårchef: Christer Selvefors
0767 86 00 64
c.selvefors@gmail.com
V. kårchef: Martin Heidemann
070 548 72 05
martin.heidemann74@gmail.com
Sekreterare: Annika Persson
070 21 22 605
mytrotter@hotmail.com
Kassör: Hasse Bergstedt
0707 26 70 30
hasse.fotografen@gmail.com
Ledamot: Anders Frigårde
Ledamot: Ole Asmussen
Ersättare: Kaj Sandhöj
Ersättare: Kenny Sandhöj

