
Tack för ännu ett framgångsrikt år
Julhelgen närmar sig och 2014 går mot sitt slut. Vi är glada för att du fi nns med i vårt nätverk och vi 
hoppas att du följer oss och tar del av vår verksamhet även 2015.

Några av höjdpunkterna i år är Frivilliga Resursgruppen:s, FRG:s, insats vid branden i Västmanland. 
Den konkreta insatsen av en sådan dignitet fi ck många att häpna över hur starka frivilliga är när en 
kris uppstår i samhället. Räddningsledare Lars-Göran Uddholm var odelat positiv till FRG:s insats. 
Det är många i Civilförsvarsförbundet och i andra frivilliga försvarsorganisationer, med medlemmar 
som deltar i FRG, som kan sträcka lite extra på sig för en synnerligen god insats.

Civilförsvarsförbundet har sin vana trogen levererat de uppdrag vi tagit på oss. Ungefär i mitten av 
året fi ck vi uppdraget att nå 25.000 människor genom vår informationsinsats 72 timmar. Även om 
det varit väldigt pressat att hinna med kommer vi att nå också det målet.

Till slut kan vi dessutom, trots att vi genomgår ett ekonomiskt och bekymmersamt stålbad, glädja 
oss åt att vi för första gången på många år har en nettoökning av antalet medlemmar. Per den 19 
december har 2.134 personer gått med i Civilförsvarsförbundet. Det är en nettoökning med hela 407 
personer.

Jul- och nyårshelgen är en tid att titta tillbaka på året som gått och känna glädje över allt gott man 
åstadkommit. Både privat och yrkesmässigt. Låt oss också skänka en tanke och kanske även en slant 
till de av oss som inte är lika lyckligt lottade. Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto 900-2874 så kom-
mer vi eft er helgerna att se till att gåvan sprider lite glädje bland några av de mest utsatta i samhället.

Civilförsvarsförbundet önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2015!


