
 
 

 

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #5 (utgivningsdag tisdag 17 november 2015) 

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

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen © Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund 

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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Tyst minut för offren i Paris 

Civilförsvarsförbundet tog ställning för EU:s och den svenska regeringens uppmaning om en 
tyst minut den 16/11 klockan 12:00. Förbundet uppmanade alla att delta i den tysta minuten. 
Detta uppmärksammandes av Sveriges Radio som på nyhetsplats på webben bland annat 
berättade om Civilförsvarsförbundets initiativ. Man länkade till hemsidan och nämnde den 
bakgrundstext om radikalisering och vägen till terrordåd som finns publicerad. Texten togs fram 
som en bakgrund till den proposition stämman behandlade om Civilförsvarsförbundets arbete 
mot terrorism. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

Civilförsvarsförbundet hjälper till i flyktingmottagandet 
Runt om i landet är Civilförsvarsförbundet och Frivilliga Resursgruppen FRG aktiva för att 
hjälpa till i flyktingmottagandet. I nästa nummer av tidningen Civil kommer artiklar som berättar 
om alla de människor som ställer upp och hjälper till i mottagandet av asylsökande. 

anders.j.andersson@civil.se 

 
Ny förbundsstyrelse vald 

Vid förbundsstämman som hölls i Solna i oktober valdes en ny förbundsstyrelse: Sven 
Lindgren (förbundsordförande, omval), Anna-Lena Sörenson, (förste vice 
förbundsordförande, nyval, tidigare ledamot), Ida Texell (andre vice förbundsordförande, 
nyval), Jan Cedmark (ledamot, omval), Patrik Bylin (ledamot, omval), Gunilla Nordgren 
(ledamot, omval), Georgios Kontorinis (ledamot, omval), Kjell Jansson (ledamot, omval), 
Mats Brantsberg (ledamot, omval), Britt Sturestam (ledamot, nyval) samt Jan Björkman 
(ledamot, nyval). Förbundsstämman valde på valberedningens förslag inga ersättare utan endast 
ordinarie ledamöter. 

anders.j.andersson@civil.se 

 
Medlemsavgift 2016 – information till lokalföreningar 
I januari 2016 skickas aviseringen ut för medlemsavgiften. För att det ska bli rätt avgift för er 
lokalförening behöver vi så snart som möjligt få information om vilken avgift föreningen har 
beslutat om för 2016. Beslutad årsavgift meddelas senast 18/12 2015 på www.civil.se/max/ 

(ingalill.olsson@civil.se) 
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Stöd Civilförsvarsförbundet – köp julkort 
Snart är det jul igen och det är dags att tänka på årets jul- och nyårshälsning. 
Civilförsvarsförbundet erbjudet i år ett nytt motiv och korten kan beställas i jämna tiotal. De 
kostar tio kronor per styck plus porto. Något mer än tre kronor per kort går till 
Civilförsvarsförbundets verksamhet för att göra livet säkrare för barn. Läs mer på 
www.civil.se/gava/julkort/ 

(anders.j.andersson@civil.se) 

 

Civilförsvarsförbundet arrangör på Samhällssäkerhet 

Under mässan Samhällssäkerhet på Kista-mässan i Stockholm är Civilförsvarsförbundet arrangör 
av ett av seminarierna. Temat är ”Individen, samhället och beredskapen” och äger rum 24 
november klockan 11:30-12:30. Mer om mässan hittar du här: www.samhallssakerhet.se. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Premiär för Hitta Vilse klubben 

Förbundets nya klubb för den yngre generationen har haft premiär på hemsidan. Den är ännu 
under uppbyggnad men där finns just nu ett formulär för att bli medlem och klubbsidor för 
medlemmarna med tips, diplom för utskrift, erbjudanden samt en liten historik hur Hitta Vilse 
blev till. Hittills har ett 30-tal barn gått med i klubben. Hitta Vilse-klubben finns på 
www.hittavilse.se. Det kostar inget att bli eller vara medlem. All kommunikation sker elektroniskt 
och det första nyhetsbrevet kommer innan jul. Till klubben finns också ett Instagram-konto 
kopplat, @HittaVilseKlubben. Hitta Vilse-klubben ingår som en del i förbundets nya 
kommunikationsplan. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Civilförsvarsförbundets dag 2016 

I år hade 25 lokalföreningar anmält att de skulle fira Civilförsvarsförbundets dag. För 2016 är 
dagen planerad till lördagen den 14 maj 2016. Något tema är ännu inte beslutat för 2016. Har 
du en idé om vilket tema vi kan ha 2016 är du välkommen att mejla det till aja@civil.se. Temat 
måste vända sig till småbarnsföräldrar och barn men kan också inbegripa andra målgrupper. 

anders.j.andersson@civil.se 
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Förbundets choklad finns nu att beställa i butiken 

Vid förbundsstämman fick alla deltagare bland annat en chokladpeng (ljus choklad) med vårt 
emblem tryckt. Pengen finns nu i butiken att beställa till priset av 5 kronor per styck. Minsta antal 
att beställa vid varje tillfälle är tio stycken. www.civil.se/butiken 

ingalill.olsson @civil.se 

 
Byte av leverantör för profilkläder 

Förbundet har bytt leverantör av profilkläder och samtidigt har sortimentet uppdaterats och det 
mesta har nytt snitt. Gå in i butiken och titta på det nya fräscha sortimentet www.civil.se/butiken. 
Ny leverantör av kläder är Xmoms som står för en hel del av sortimentet av prylar och presenter. 

ingalill.olsson @civil.se 

 

Ge bort en HLR-utbildning till personalen i julklapp 

Många är kallade men få är utvalda att bli årets julklapp, ett begrepp som det nästan gått inflation 
i. En julklapp som kan göra skillnad är en HLR-utbildning till personalen. En kunskap som är lätt 
att bära med sig i livet och som en dag kanske räddar livet på en medmänniska eller till och med 
någon i din närmaste familj. Priset är 3.700 kronor för upp till 20 deltagare i fast kostnad plus 125 
kronor per deltagare i rörlig materialkostnad. Moms tillkommer. Kontakta Anette Åkerblom för 
mer info: anette.akerblom@civil.se. 

anders.j.andersson@civil.se  

 
Se upp med beställning av katalogtjänster med mera 

Ibland skickas det ut korrektur på katalogtjänster. Allt ser gratis ut men läser du det finstilta står 
det exempelvis att du binder dig på två eller flera år och till en kostnad på tiotusentals kronor. 
Släng sådant i soptunnan direkt. Även Eniro, som är det företag som en gång tog över dåvarande 
Televerkets katalogverksamhet, har ibland svårt att höra skillnad på om man beställer eller ej. Vi 
har ett sådant ärende just nu där personen säger sig inte ha beställt något och säljaren hävdar 
motsatsen. Gör därför klart direkt när Eniro ringer att du inte är intresserad. Kansliet har helt 
slutat med Eniro, kostnaden i förhållande till utfallet gör det inte mödan värt. Vi finns med i 
sökmotorer som Google och Yahoo och har en ordentlig hemsida. Dessutom finns vi med på 
www.hitta.se. 

anders.j.andersson@civil.se  
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Civil AB skänker 200 kronor per genomförd utbildning 

Fram till årsskiftet skänker Civil AB 200 kronor för varje genomförd utbildning. Pengarna går till 
hjälp till flyktingar. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Medlemsvärvningskampanj 

Den pågående värvningskampanjen av medlemmar ger 100 kronor per ny nettomedlem för varje 
förening som får en nettoökning på minst tio procent av antalet medlemmar under 2015. 
Underlag för beräkningen kommer att vara första januari 2015 alternativt 1 oktober 2015, 
beroende på vilket som är mest fördelaktigt för lokalföreningen. All administration sker från 
kansliet och lokalföreningarna behöver inte redovisa något. När avstämning görs vid årsskiftet 
kommer antalet medlemmar som erlagt medlemsavgift att tas med i beräkningen. Utbetalning 
sker under senare slutet av första kvartalet 2016. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Tips: Digitalt källskydd och kryptering 

Normalt sett hanterar de flesta av oss inga direkta statshemligheter. Men i takt med att 
övervakningsprogram och trojaner letar sig in i våra datorer kanske det finns anledning att 
fundera på om någon information ska göras mer svårtillgänglig för obehöriga. På hemsidan under 
”För medlemmar” finns en avdelning kallad E-tjänster och programvara med tips på digitalt 
källskydd och kryptering av e-post. 

anders.j.andersson@civil.se  

 


