
 

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag tisdag 11 mars 2014) 

Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna 

 

Om nyhetsbrevet 

När du anmäler dig till nyhetsbrevet får du ett mejl med en direktlänk till en pdf på hemsidan där 
nyhetsbrevet publiceras. Om du har fått mejlet så är du anmäld till nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet 
går automatiskt till de distrikt och lokalföreningar som har en civil2-adress för e-postmottagning. 

Planerad utgivning 2014 (med reservation för ändringar): 29/1, 11/3, 13/5, 26/8, 29/9, 19/12. 

Innehållsförteckning 

 Civilförsvarsförbundets dag 10 maj 
 Rekryteringskampanj för fler medlemmar 
 Påminnelse avisering 
 Förslag till ny överenskommelse ute på remiss 
 Allmänna försvarsföreningen och NTF 
 Egen annonsplats för frivilliguppdrag 
 Behöver ni komplettera med flagga? 
 Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar 
 Spara pengar vid inköp av program- och hårdvara 
 Släck ljuset under Earth-hour 2014 
 Rekommendationer vid inköp av hjärtstartare 
 Lägsta gränsen för brev höjs från 20 till 50 gram 
 Utbildning och FRG 
 Stöd för organisationsutveckling 
 Sveriges hjärtstartarregister har potential att täcka fler hjärtstartare 

Civilförsvarsförbundets dag 10 maj 

Om två månader är det premiär för Civilförsvarsförbundets dag. Förhoppningen är att dagen ska 
bli lika lyckosam som vår aktivitet kring 112-dagen tidigare år. Årets tema är risk- och 
sårbarhetsanalys på hushållsnivå med RSA-foldern. För att vi ska veta hur många exemplar vi 
behöver trycka upp av foldern ber vi alla föreningar som kommer att delta att meddela detta på 
följande sida: http://www.civil.se/medlemmar/civilforsvarsforbundets-dag/ (ligger på www.civil.se 
-> för medlemmar -> dag). Sista anmälningsdag för garanterad leverans är 23 mars. 

AJA (aja@civil.se) 
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Rekryteringskampanj för fler medlemmar 

Förbundsstämman har satt som mål att alla föreningar ska öka antalet medlemmar med tio 
procent senast 31/12 2015. För att stödja detta arbete genomför vi en aktivitet kring 
medlemsvärvning under hela 2014. Alla föreningar som under 2014 ökar antalet betalande 
medlemmar med tio procent eller fler får 100 kronor per ny betalande medlem räknat på 
nettoökningen. Ingångsvärdet är antalet medlemmar 31/12 2013 och utgångsvärdet antalet  
medlemmar den 31/12 2014. Ett exempel: En förening har 100 medlemmar den 31/12 2013. Av 
olika orsaker tappar föreningen fem medlemmar under året. Föreningen värvar 20 medlemmar. 
Nettoökningen blir då 15 medlemmar. För dessa 15 medlemmar, givet att det är betalande 
medlemmar, utgår värvningsstöd med 100 kronor per medlem, totalt 1.500 kronor. Ökningen i 
procent blir 15 procent. Utbetalningen sker i slutet av mars 2015.  
Lokalföreningen behöver som sagt inte redovisa något till kansliet. Vi hämtar alla uppgifter från  
Max. Om en förening inte når tio procents nettoökning utgår inget värvningsstöd. Tio procent  
är en lägstagräns men inget tak. Värvningsstödet är avsett att användas i föreningens verksamhet. 
Vid frågor kontakta Anders J Andersson, aja@civil.se 

 
Påminnelse avisering 

Under mars månad går påminnelse ut till de medlemmar som ännu inte betalt årsavgiften. 

ILO (inga-lill.olsson@civil.se) 
 

Förslag till ny överenskommelse ute på remiss 

Förbundsstämman beslutade att en ny överenskommelse skulle tecknas med Missing People 
Sweden. Ett förslag har tagits fram och godkänts av förbundsstyrelsen. Förslaget har skickats ut 
på remiss till samtliga distrikt.  Remissvaren ska vara inskickade till kansliet senast 29 april 2014. 

YN (yvonne.norrgard@civil.se) 

 

Allmänna försvarsföreningen och NTF 

Förbundsstyrelsen har beslutat att Civilförsvarsförbundet ska ansöka om medlemskap i Allmänna 
försvarsföreningen (www.aff.a.se). Från och med 2015 lämnar förbundet organisationen NTF 
(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). 

AJA (aja@civil.se) 

Egen annonsplats för frivilliguppdrag 

I en strävan att ta vara på alla möjligheter att knyta funktionärer till oss för att lösa de uppgifter 
som Civilförsvarsförbundet vill genomföra finns nu en annonsplats på förbundets hemsida. Där 
kan frivilliga sökas och där kan även intresserade personer anmäla sitt intresse. Sprid information 
om möjligheten i alla relevant sammanhang. Att den här möjligheten nu finns utesluter inte att vi 
exempelvis parallellt använder oss av Volontärbyrån. 

MH (malin.hakansson@civil.se) 
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Behöver ni komplettera med flaggor? 

En förfrågan har kommit in om Civilförsvarsförbundets flagga. För att ta reda på vilket intresse 
som finns bland lokalföreningar och distrikt ber vi er som är intresserade att mejla till Inga-Lill 
Olsson på kansliet. Flaggor ska inte förväxlas med fanor. 

ILO (inga-lill.olsson@civil.se) 

 
Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar 

Svenska HLR-rådet räknar med att under året kunna erbjuda en ny utbildningsdocka för HLR-
utbildningar. Den har fått namnet MiniAnne Plus och kommer att säljas i 10-pack till priset 
7.437:50 inklusive moms. MiniAnne Plus utlovas hålla för 300 utbildningstillfällen (vanliga 
MiniAnne garanteras som jämförelse hålla för tre utbildningstillfällen). 
Om ni får en docka som är defekt redan vid leveranstillfället, eller inte håller utlovat antal gånger, 
bör reklamation göras genom att den defekta dockan skickas till Svenska rådet för hjärt-
lungräddning, Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm tillsammans med uppgift om 
felet och givetvis varifrån reklamationen görs. 

AMJ (anders.m.johansson@civil.se) 

Spara pengar vid inköp av program- och hårdvara 

Civilförsvarsförbundet är del av ett projekt som stödjer ideella organisationers inköp av program- 
och hårdvara. Projektet startade 1987 och kom till Sverige för några år sedan och kallas här för 
Techsoup. Rent praktiskt innebär det att förbundet får köpa exempelvis programvara från 
Microsoft för endast en liten administrativ hanteringsavgift som går för att finansiera en del av 
Techsoups arbete. De leverantörer som ingår i det filantropiska projektet är Cisco, FluidSurveys, 
Microsoft, O and O Software samt SAP. Läs mer på www.techsoup.se eller läs av hur mycket 
Civilförsvarsförbundet hittills sparat på http://spara.techsoup.se/?tsid=501031 

AJA (aja@civil.se) 

 
Släck ljuset under Eart Hour 2014 

Världsnaturfonden, WWF, arrangerar även i år WWF Eart Hour. Alla i Civilförsvarsförbundet  
som vill delta kan göra det genom att släcka lyset lördagen den 29 mars klockan 20.30 till 21.30.  
Civilförvarsförbundets kansli i Solna är dock alltid släckt efter att siste person gått hem för dagen. 
 
AJA (aja@civil.se)  

 
Rekommendationer vid inköp av hjärtstartare 
 
Svenska HLR-rådet har sammanställt rekommendationer för att underlätta inköp av hjärtstartare. 
I dokumentet finns bland annat råd om de system- och funktionskrav hjärtstartare ska ha men 
även praktiska tips kring ekonomi, underhåll, placering och utmärkning. En check-lista finns 
inkluderad i dokumentet. Ladda ned dokumentet från Svenska HLR-rådets hemsida: 
hlr.nu/artikel/rekommendationer-vid-inkop-av-hjartstartare. 
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Lägsta gränsen för brev höjs från 20 till 50 gram 
 
Den första april i år (inget skämt) tar Posten AB bort portogränsen 20 gram för brev och ersätter 
den med en ny gräns för 50 gram. Posten anger som skäl för ändringen att breven blir allt tyngre 
men att det nu blir möjligt att skicka med erbjudanden och annat i samma kuvert. 
Portot höjs samtidigt från sex kronor till sju kronor med valörfrimärken (A-post). Även i 
fortsättningen räcker det med ett valörlöst frimärke men priset höjs även för dessa samma dag. 
Priserna för föreningsbrev höjs med en krona till 6:50 för max 100 gram och med fyra kronor till 
26:50 för max 250 gram (antalet valörlösa frimärken oförändrat). Övriga porton höjs också första 
april. Läs mer på http://www.posten.se/sv/Kundservice/Porto%20och%20pris/Prislistor-
direktbetalande-kunder/Sidor/home.aspx. De med frankeringsmaskin har fått separat 
information direkt från Posten om de nya priser som gäller för den kundgruppen. 
 
AJA (aja@civil.se) 
 

Förändringar bland lokalföreningarna 

Civilförsvarsförbundet Västmanland har hos förbundsstyrelsen ansökt om nybildning av 
lokalförening i Köping. Civilförsvarsförbundet Forshaga har i sin tur med stöd av distriktet 
ansökt om att få lägga ned föreningen. Förbundsstyrelsen har godkänt ansökningarna. 
 
AMJ (anders.m.johansson@civil.se)  

Självskyddskurser under 2013 - resultat 
Under år 2013 genomförde Civilförsvarsförbundet 7.750 utbildningstimmar med totalt 30.187 
kursdeltagare. Huvuddelen av deltagarna har deltagit i kurser som varit tre timmar eller längre. 
Den vanligaste kurstypen har varit Vår sårbarhet som bland annat innehåller information om 
aktuell olycks- och skadebild i Sverige. Bland våra barnsäkerhetskurser är det Hitta Vilse som 
varit den vanligaste kurstypen. Ser man till hur olycks-och skadebilden ser ut för barn i Sverige 
borde kursen Kattis och Roffe genomföras betydligt oftare än vad som görs. Över huvud taget 
behöver vi öka antalet barnsäkerhetskurser. Vi når idag betydligt färre barn med våra kurser än för 
några år sedan. Anledningen är att vi inte längre kan genomföra ledarutbildningarna 
kostnadsfritt. Det har inneburit att färre ledare har utbildats vilket i sin tur medfört att antalet 
barn som nås av våra barnsäkerhetskurser också har minskat.   

Självskyddskursernas fördelning på olika målgrupper visar att elva procent av deltagarna har annat 
modersmål än svenska och att 37 procent utgjordes av barn eller unga och 20 procent av personer 
äldre än 68 år. Det är en mycket bra fördelning som väl motsvarar MSB:s syn på vilka målgruper 
som ska prioriteras. 

Totalt är det 138 självskyddsinstruktörer som genomfört kurser under år 2013. Ett stort tack till 
instruktörerna och alla andra som medverkat till att vi nått våra mål med 
självskyddsverksamheten! 

Bokning av kurstimmar 
Vi påminner om att det är mycket viktigt att du som är självskyddsinstruktör går in på hemsidan 
och skriver in alla inbokade kurstimmar. Sedan måste du invänta ett godkännande från din 
verksamhetsledare innan du kan genomföra timmarna. 
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Frivilliga resursgrupper 

Fler funktionärer behövs  
Det är viktigt att vi fortlöpande arbetar med rekryteringen av lämpliga personer till FRG. Det är 
ett arbete som måste pågå hela tiden om vi ska kunna svara upp mot de funktionärsbehov som 
finns i FRG. När det gäller funktionen FRG-ansvarig så är tanken att det ska finnas en person 
med den funktionen i alla kommuner som har FRG.  Den FRG-ansvarige sköter kontakterna 
med kommunen och ansvarar för gruppen. Det hindrar inte att det finns behov av fler personer 
som genomgått utbildningen till FRG-ansvarig och som kan biträda den som är utsedd till FRG-
ansvarig. Hur många som behövs avgörs av förhållandena i varje kommun men normalt bör det 
finnas en till två personer som kan biträda den FRG-ansvarige.   
 

Grundutbildning av FRG-ansvariga 
När det gäller grundutbildningen av FRG-ansvariga har det skett vissa ändringar i kursutbudet. 
Alla kurstillfällen omfattar nu tre dagar. Tidigare var två av kurserna på fyra dagar. Följande 
datum gäller:  

Plats  Datum  Anmälan senast 

Stockholm   4-6 april   7 mars 

Göteborg   9-11 maj   27 mars  

Hässleholm   3-5 oktober  22 augusti 

Stockholm   17-19 oktober 29 augusti 

 

Grundutbildning av FRG-medlemmar 
När det gäller anmälan till grundutbildning av FRG-medlemmar i en redan befintlig FRG, så är 
det två krav som måste vara uppfyllda för att medel ska kunna beviljas till utbildningen.   

 Det ska finnas ett avtal mellan FRG och kommunen 

 Uppgifterna om FRG i MAX-registret ska vara uppdaterade 

JA (jan.alsander@civil.se) 

 

Stöd för organisationsutveckling 

Förbundsstyrelsen har under 2014 avsatt en miljon kronor som ett behovsprövat stöd för 
organisationsutveckling i lokalföreningar och distrikt. 
 

Syftet med stödet är att stärka Civilförsvarsförbundets lokalföreningar och distrikt i aktiviteter 
som ökar kännedomen om Civilförsvarsförbundet, bidrar till att vi får nya medlemmar och 
främjar kärnverksamheten i organisationen. 
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Civilförsvarsförbundet kommer bland inkomna ansökningar om stöd prioritera ansökningar för 
projekt såsom: 

- genomförande av utbildningar för nya medlemmar/styrelser, exempelvis Ideell professionell (i 
samarbete med Medborgarskolan)  
- aktiviteter och utbildningar som riktar sig till målgruppen ungdomar (15-25 år) i syfte att få fler 
ungdomsmedlemmar  

- aktivititeter och utbildningar som riktar sig till målgruppen småbarnsföräldrar, såsom Hitta 
Vilse, i syfte att få en större spridning av ålder i medlemskåren 

- samarbete med och utbildningar för andra organisationer, såsom Missing People 

- marknadsföring/kontaktarbete i syfte att starta upp FRG eller värva nya medlemmar till 
befintlig FRG 

- uppstart av nya lokalföreningar 

- stöd kan ges även till de som har egna finansiella resurser om åtgärden är någon annan än de 
uppräknade ovan men om den kan anses utgöra nytänkande för att testa nya vägar eller kreativa 
arbetssätt för att nå uppställda mål i förbundets verksamhetsplan 
- projekten ska skapa ett mervärde för Civilförsvarsförbundet 
 
Stöd för organisationsutveckling söks hos förbundsstyrelsen. Förening och distrikt kan ansöka, 
tillsammans eller var för sig men ska vara tillstyrkt av distriktsstyrelsen.  

Ansökan om organisationsstöd ska för att behandlas innehålla följande: 

 Projektbeskrivning, innehållande mål, syfte, metod, budget och tidsplan. 
 Stödets användning och effekt kommer att följas upp. Mottagare av stödet ska därför 

snarast efter projektets avslutande, dock senast 31 december 2014, lämna en 
projektredogörelse. Projektredogörelsen ska innehålla en sammanfattning av projektets 
genomförande och resultat samt en kort beskrivning av de största posterna i budgeten. 

 

Ansökan skickas till förbundskansliet. Ansökan prövas successivt av förbundsstyrelsens 
arbetsutskott. Beviljad ansökan expedieras direkt.  

Frågor angående organisationsstödet riktas till verksamhetsutvecklare Yvonne Norrgård, 
yvonne.norrgard@civil.se, 08-629 63 62. 

 

Sveriges hjärtstartarregister har potential att täcka fler hjärtstartare 

Sveriges hjärtstartarregister drivs av Civilförsvarsförbundet och HLR-rådet. Syftet är att 
hjärtstartarna ska tillgängliggöras så att de används när behov uppstår i närområdet. Idag är 
ungefär hälften av landets hjärtstartare registrerade. Det är bra men det kan bli ännu bättre. Vi får 
inte ge oss förrän alla finns med. När du ser en hjärtstartare så gå in i registret och se efter om 
den finns med. Är den inte registrerad så berätta för innehavaren att en registrering kan bli 
livsavgörande för den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. 

AMJ (anders.m.johansson@civil.se) 


