Hej.
Kul att du sökt dig till denna sida som främst är skapad för alla som vill utbilda sig till att bli en
Civil Mc Resurs (CMR).
Vi förutsätter att du har ett stort intresse för totalförsvaret och brinner för att hjälpa till när vårt
samhälle hamnar i ett läge av kris, höjd beredskap eller i värsta fall krig.
Några grundförutsättningar för att bli CMR är:
-

Du får inte vara krigsplacerad
Du måste vara eller bli medlem i FMCK
Du måste vara i god fysisk form
Du måste vara duktig på att köra mc på alla underlag året runt
Du måste tala, skriva och förstå svenska
Du måste förstå och dela Försvarsmaktens värdegrund (finns som länk)

Om du svarat ja på dessa frågor kan du fortsätta läsa.
Du har bestämt dig för att söka till CMR och vägen till utbildningen kommer ske i flera steg.
1. Använd det digitala ansökningsformuläret som finns på denna sida och fyll i det. Helst
digitalt=läsbart.
2. Skriv ut ansökningsformuläret.
3. Från polisen beställer du ett registerutdrag. Formulär för att beställa detta finns på denna
sida.
4. Läs och acceptera Försvarsmaktens värdegrund som vi följer. (se länk)
5. När du fått registerutdraget och fyllt i och skrivit ut ansökningsformuläret kontaktar du en
FMCK-kår nära dig (info finns på FMCK:s websida) och talar om att du vill bli en CMR. Du
kommer att få träffa en representant från kåren som kommer intervjua dig lite om dina
tankar om att bli CMR, din vana att köra mc, dina fritidsintressen mm. Du får också möjlighet
att fråga om FMCK:s verksamhet. Om båda parter är nöjda med varandra så skriver
representanten från kåren och du på ansökningshandlingarna. Eftersom du måste vara
medlem i FMCK för att bli CMR så ska även dessa ansökningshandlingar fyllas i. Detta gäller
givetvis inte om du redan är medlem i FMCK. När du betalat ditt medlemskap i FMCK skickas
ansökningshandlingar inklusive bilagor till FMCK riksförbunds kansli. Om du blir antagen till
kurs kommer FMCK:s kansli meddela dig detta i god tid innan kursstart. Vid samma tillfälle
kommer vi också begära att du skickar in en hälsodeklaration.
Du bör känna till att vid planering och antagning till utbildning så försöker vi få största möjliga
spridning av CMR över hela Sverige.
Normalt försöker vi vid något tillfälle samla alla som sökt CMR utbildningen till en introduktion som
FAK ansvarar för. Då får du träffa medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna och få
information om MTE (motortransportenhet). En enhet som du som CMR mycket väl kan ingå i.
Vad händer sedan?
Blir du antagen till utbildningen kommer du så snart möjligt bli kallad till kursen för att bli CMR.
Utbildningen är ca 40 timmar och första kursen kommer preliminärt starta vecka 40. All utbildning
sker i Skövde

Ersättning utgår i form av SGI. Mat och husrum ingår i kursen. Vi tillhandahåller även komplett mcutrustning som lån under kurstiden.
All körning genomförs på FMCK:s civila motorcyklar.
Utbildningsplanen omfattar bland annat kartförståelse, sjukvård och radio (Rakel). Givetvis också en
hel del mc-körning på olika underlag.
När du genomfört kursen och blivit godkänd så kommer du placeras i FMCK:s lista för
färdigutbildade CMR. Tanken är att länsstyrelser, kommuner, regioner eller andra myndigheter ska
kunna kontakta vårt kansli med önskemål om en eller flera CMR. Vi kommer se till att koppla ihop
myndigheter med den CMR som bor närmast beställaren, dels på grund av en snabbare
inställelsetid, dels på fördelen med att en CMR har god lokalkännedom.
Du kommer att upprätta ett anställningsavtal med aktuell myndighet som reglerar dina ersättningar,
försäkringar, tider mm. Myndigheten ska dessutom förse dig med en för uppgiften lämplig
motorcykel och personlig mc utrustning.
Det åligger myndigheten att fortbilda dig och övningar ska genomföras. Om det finns önskemål från
MSB kommer FMCK att anordna centrala kurser i tex körning vinter och arbete på väg.
Vi hoppas att du med denna information känner dig inspirerad och vill gå vidare och söka till CMRutbildningen.
Det är viktigt att du är medveten om att detta är ett pilotprojekt. Det innebär att vi ännu inte vet hur
stort intresset kommer bli för utbildning och att anställa CMR. Men både FMCK:s och MSB:s
inställning är klar - CMR är en bra och viktig funktion som alla myndigheter bör ta till sig och utnyttja.
Lycka till!

