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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. 
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 Lägesbild för våra uppdrag 
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Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av februari. Sista materialdag är 15 februari. 
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Lägesbild för våra uppdrag 

Det jag skrev om våra uppdrag i decembernumret av nyhetsbrevet gäller fortfarande. För 
uppdragsersättning till ideella organisationer (självskydd) har vi fortfarande bara ett 
förhandsbesked om uppdraget. Vi väntar nu på att få träffa MSB:s handläggare för uppdraget och 
få svar på ett antal frågor som vi ställt om uppdragets utformning och uppdragets storlek. 
Utformningen av uppdraget och utbildningsanvisningar är under framtagande och kommer att 
anslås på www.civil.se så snart som möjligt. Utskick om detta kommer också att göras via e-post. 
Innan detta är klart kan inte några kurser hållas.  

När det gäller uppdrag inom 2:4 för krisberedskap så pågår det diskussioner med MSB angående 
våra kostnader för att genomföra de beviljade uppdragen. Vi räknar med att kunna genomföra de 
kurser som är planerade och anslagna på hemsidan men det kan bli ändringar i antalet 
kurstillfällen. Eftersom ledtiderna är långa när det gäller rekrytering och utbildning inom FRG är 
det särskilt viktigt att processen inte stannar av i väntan på nya anvisningar. Fortsätt därför att 
planera, rekrytera och utbilda!  Utbildningsanvisningar kommer att anslås på www.civil.se så snart 
som möjligt. 

JA (jan.alsander@civil.se) 

 

Kommunikationsplanen under produktion 

En tryckt/pdf-version av den nya kommunikationsplanen är under framtagning. Den kommer att 
sändas ut till ett antal funktionärer i Civilförsvarsförbundet och finnas för nedladdning för övriga. 

AJA (aja@civil.se) 

 

Civilförsvarsförbundets dag 2015 

Civilförsvarsförbundets dag 2015 blir lördagen den 9 maj. I år vänder sig Civilförsvarsförbundets 
dag till barn och småbarnsföräldrar med målet att få fler att våga sig ut i skog och mark. Ett 
särskilt fokus ska vi lägga på människor med liten vana att vistas i den svenska naturen, 
exempelvis ”stadsbor” och nya svenskar. Det gör vi genom att denna dag välkomna allmänheten 
till såväl permanenta som tillfälliga Hitta Vilse-stigar. 

Om er förening eller ert distrikt kommer att medverka i Civilförsvarsförbundets dag så vill vi 
gärna veta det. Leta upp ”Snart 9 maj” på hemsidan och fyll i formuläret. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 
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Senaste Civil samt äldre utgåvor 

Tidningen Civil finns att beställa i butiken och kostar inget. Tillkommer gör porto och 
hanteringskostnad. I butiken finns alltid de fyra senaste utgåvorna. När en ny utgåva kommer 
skickas den äldsta utgåvan på lager till pappersåtervinning. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Tips för rekrytering av frivilliga 

Jag hör återkommande att ”det är svårt att få tag på frivilliga”. Erfarenheten visar att om den 
enskilde ser att ”detta är en samhällsnyttig verksamhet” och ”detta skulle jag konkret kunna bidra 
med” så ökar möjligheterna att få napp högst väsentligt. De frivilliga vi behöver vill lägga sin tid 
på sådant som de anser vara meningsfullt i kombination med en tydlig arbetsuppgift. Tips 1: Har 
du uppmärksammat möjligheten att annonsera lediga frivilliguppdrag på 
Civilförsvarsförbundets hemsida? Gå in under ”Är du frivillig” och anmäl uppdraget. Tips 2: 
använd www.volontarbyrån.org. 

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

 

Gilla Civilförsvarsförbundet på Facebook 

Civilförsvarsförbundet finns i olika sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. 
Hjälp gärna till att dela/gilla/retweeta det som postas. När detta skrivs ha Civilförsvarsförbundet 
Sverige 1.213 gilla-makeringar (”likes”) och Frivilliga Resursgruppen Sverige 679 gilla-
markeringar. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 
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Resultat för rekryteringstävlingen 

Under 2014 fick Civilförsvarsförbundet 2.344 nya medlemmar. Netto så innebar det en ökning 
om 542 medlemmar. Det är första året under överskådlig tid som Civilförsvarsförbundet har haft 
en nettotillväxt. Bidragande var säkert skogsbranden i Västmanland som ökade 
krismedvetenheten bland allmänheten men också förbundets rekryteringstävling. 

Tävlingen är nu avgjord. Resultatet är baserat på antalet medlemmar vid ingången av 2014 och 
antalet medlemmar vid utgången av 2014. Om föreningen har haft en ökning på minst tio 
procent får föreningen 100 kronor per ny betalande medlem baserat på nettoökningen. 
Räkneexempel: Hade föreningen 100 medlemmar vid ingången av året och 120 medlemmar vid 
utgången av året utgör nettoökningen 20 procent och föreningen får 2.000 kronor utbetalade. 

Totalt nådde 52 föreningar en tillväxt om minst tio procent. Största ökningen i procent stod 
Bohus för med 272 procent, de får 5.000 kronor. Största ökningen i antal medlemmar stod 
Ludvika för med 178 nya (netto) medlemmar. De får 17.800 kronor. Totalt betalas 179.000 
kronor ut. 

Utbetalning av kosing sker senast under mars månad. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

Lokalförening 
Ökning 
i % Nettoökning Kronor 

Civilförsvarsförbundet Arvika Eda 1,19 18 1800 
Civilförsvarsförbundet Avesta 1,34 19 1900 
Civilförsvarsförbundet Bjurholm 1,25 17 1700 
Civilförsvarsförbundet Bohus 2,72 50 5000 
Civilförsvarsförbundet Botkyrka - Salem 1,12 23 2300 
Civilförsvarsförbundet Emmaboda 1,26 11 1100 
Civilförsvarsförbundet Eslöv 1,33 3 300 
Civilförsvarsförbundet Falun 1,1 15 1500 
Civilförsvarsförbundet Gagnef-Leksand ny 24 2400 
Civilförsvarsförbundet Göteborg 1,2 32 3200 
Civilförsvarsförbundet Hallsberg 1,17 13 1300 
Civilförsvarsförbundet Hallstahammar 1,21 35 3500 
Civilförsvarsförbundet Hedemora 1,2 24 2400 
Civilförsvarsförbundet Hultsfred 1,41 19 1900 
Civilförsvarsförbundet Härryda 1,16 8 800 
Civilförsvarsförbundet Jönköping 1,13 12 1200 
Civilförsvarsförbundet Karlstad 1,36 53 5300 
Civilförsvarsförbundet Kristinehamn 1,12 7 700 
Civilförsvarsförbundet Köping ny 38 2400 
Civilförsvarsförbundet Laholm 1,23 14 1400 
Civilförsvarsförbundet Landskrona 1,12 8 800 
Civilförsvarsförbundet Ljungby 2,43 43 4300 
Civilförsvarsförbundet Ludvika 1,95 178 17800 
Civilförsvarsförbundet Malmö 1,11 19 1900 
Civilförsvarsförbundet Mora-Orsa 1,11 2 200 
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Civilförsvarsförbundet Mönsterås 1,13 5 500 
Civilförsvarsförbundet Norra Västmanland 1,25 6 600 
Civilförsvarsförbundet Norrköping 1,14 9 900 
Civilförsvarsförbundet Nyköpingsorten 1,13 19 1900 
Civilförsvarsförbundet Olofström 1,11 44 4400 
Civilförsvarsförbundet Robertsfors 1,12 6 600 
Civilförsvarsförbundet Ronneby 1,37 28 2800 
Civilförsvarsförbundet Sala-Heby 1,2 21 2100 
Civilförsvarsförbundet Sigtuna 1,2 13 1300 
Civilförsvarsförbundet Skellefteå 1,22 22 2200 
Civilförsvarsförbundet Smedjebacken 1,38 25 2500 
Civilförsvarsförbundet Solna-Sundbyberg 1,22 21 2100 
Civilförsvarsförbundet Stenungsund 1,27 9 900 
Civilförsvarsförbundet Stockholm 1,14 46 4600 
Civilförsvarsförbundet Södertälje 1,29 19 1900 
Civilförsvarsförbundet Södra Lappland 1,11 3 300 
Civilförsvarsförbundet Sölvesborg 1,13 51 5100 
Civilförsvarsförbundet Timrå 1,46 12 1200 
Civilförsvarsförbundet Täby-Österåker 1,11 17 1700 
Civilförsvarsförbundet Upplands-Bro ny 26 2600 
Civilförsvarsförbundet Uppsala 1,29 17 1700 
Civilförsvarsförbundet Vindeln 1,25 8 800 
Civilförsvarsförbundet Västerås 1,37 53 5300 
Civilförsvarsförbundet Ydre 1,33 11 1100 
Civilförsvarsförbundet Öland 1,2 4 400 
Civilförsvarsförbundet Örkelljunga 1,15 33 3300 
Civilförsvarsförbundet Örnsköldsvik 1,14 35 3500 
 

De föreningar det står ny på har startat upp verksamheten under 2014. 


