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Värvningspaket för nya medlemmar

27-28 december 2012 är förbundskansliet stängt.
10 januari 2013 är sista dag för att begära ersättningar från Sveriges Civilförsvarsförbund och
Civil AB avseende år 2012. Därefter stängs redovisningen för bokslut.

Förbundsordföranden

December 2012

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
År 2012 närmar sig sitt slut. Som vanligt har det gångna året bjudit på både glädje och besvikelser.
Detta år är det andra året efter statens dramatiska nedskärning av organisationsstödet. Det har
inneburit att vi inte fullt ut kunnat leva upp till våra ambitioner. Samtidigt har
Civilförsvarsförbundets relationer till MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap)
förbättrats avsevärt. Sålunda har vi mot slutet av året fått extra tilldelning av uppdrag för ett par
miljoner, eftersom andra organisationer inte förmått att fullgöra sina åtaganden. Vår
utbildningsverksamhet fungerar bra. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att återuppta
grundutbildning av självskyddsinstruktörer nästa år.
Med nästan 2.000 utplacerade hjärtstartare är vi bäst i Sverige på att ge förutsättningar för hjälp
vid hjärtstopp. Betalkurserna växer i antal och Civil AB visar bättre resultat än väntat.
MSB:s utredning om behov av stöd till kommunerna genom FRG har gett oss rätt. Myndigheten
erkänner nu fullt ut värdet av frivilliga insatser i den kommunala beredskapen och
krishanteringsförmågan.
Runt om i förbundets föreningar och distrikt görs goda insatser, men tyvärr läggs en del
föreningar ner. Trots att vi hittills i år fått över 1.200 nya medlemmar minskar det totala
medlemstalet. Här kan vi bli bättre. Om var och en värvar minst en ny medlem så blir vi plötsligt
dubbelt så många!
Vår uppgift – att ge stöd till enskilda människor till vardags och vid kris – bygger på
värdegrunden med nyckelorden meningsfullhet, säkerhet, kunskap, hopp, ansvar, mod,
respekt och omtanke.
Ofta försvinner dock den enskilda människans roll i den allmänna debatten, som mest tycks
handla om relationer mellan olika myndigheter. Jag har därför tillsammans med förste vice
förbundsordförande Leni Björklund formulerat ett förslag till definition av begreppet ”generell
Fortsättning på baksidan!
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krishanteringsförmåga” och det ansvar som bör åvila alla nivåer i samhället från individ till
regering. Skrivningen har tagits emot positivt av försvarsministern. Hoppas att det leder fram till
en större uppskattning av frivilliginsatserna.

Några förslag till nyårslöften inför 2013:















Alla medlemmar ska tas väl omhand
Alla värvar minst en ny medlem
Ingen förening läggs ner
Distriktsstyrelser och verksamhetsledare medverkar till att nya föreningar bildas
Valberedningar arbetar ansvarsfullt för att föreslå aktiva och väl fungerade styrelser
FRG startas i alla kommuner som så önskar
Befintlig FRG-verksamhet kvalitetssäkras
Alla utbildningsuppdrag genomförs
All rapportering av medlemmar, FRG, uppdrag, m.m. rapporteras på föreskrivet sätt och i
rätt tid till förbundskansliet
Värdegrunden genomsyrar all vår verksamhet
Alla är glada, uppmuntrar och ger varandra beröm
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Till slut vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla förtroendevalda, aktiva
medlemmar och anställda för era insatser under år 2012.

Sven Lindgren
Förbundsordförande

Valberedningen

Valberedningen efterlyser kandidater till förbundsstyrelsen
inför förbundsstämman 2013
Valberedningen uppmanar distrikt och föreningar att nominera kandidater till förtroendeposter
inom förbundet inför Civilförsvarsförbundets förbundsstämma som äger rum den 12-13
oktober 2013. I detta föreningsutskick medföljer kallelse till föreningsstämman samt
nomineringsblankett.
En plats i förbundsstyrelsen, som ledamot eller suppleant, innebär möjligheter att hjälpa till att
föra Civilförsvarsförbundet framåt och bidra till de mål vi har för ett säkrare samhälle för alla.
Den som nomineras bör känna intresse och engagemang för hela vår verksamhet.
Följande nyckelfaktorer är viktiga för de som ingår i styrelsen:
Engagemang för att frivilligt göra en insats som ger både individ och samhälle ökad trygghet i
vardagen och i händelse av kris
Erfarenhet av ledarskap inom föreningsliv, företag eller offentlig sektor med tillgång till ett eller
flera nätverk i samhället.
Förmåga och intresse av strategisk planering i syfte att ge Civilförsvarsförbundet organisatorisk
och ekonomisk styrka att stödja förbundets regionala och lokala verksamhet.
Tid för uppdraget, som omfattar cirka fem styrelsesammanträden med tillhörande insatser
däremellan, främst fadderkontakter med ett eller ett par distrikt.
Tänk över ålderssammansättning och könsfördelning. Försök även att få med någon/några
födda utanför Sverige. Viktigast är dock de fyra nyckelfaktorerna.
Med anledning av förbundets 90-konto för insamling kan inte person som har
betalningsanmärkning och/eller förfallna och obetalda skatteskulder nomineras till
förbundsstyrelsen. Nominerad får heller inte vara försatt i konkurs eller meddelad
näringsförbud.
Ledamot i förbundsstyrelsen ska inte representera sig själv och sitt distrikt, utan se hela
Civilförsvarsförbundets behov och förutsättningar. Därför kan man nominera personer från alla
distrikt.
En nominerad person måste vara medlem vid omröstningen och ha gett sitt samtycke till att bli
nominerad.
David Wibeck
Ordförande

Nominering till Sveriges Civilförsvarsförbund inför
förbundsstämman 12-13 oktober 2013
Härmed nomineras
Namn

_________________________________________

Adress

_________________________________________

Postadress

_________________________________________

Telefon

_________________________________________

E-postadress

_________________________________________

till
Förbundsordförande
Förste vice förbundsordförande
Andre vice förbundsordförande
Ledamot i förbundsstyrelsen
Ersättare i förbundsstyrelsen
Förtroendevald revisor i förbundet
Ersättare för förtroendevald revisor i förbundet
Skriv en motivering till nomineringen. Vilken kompetens och erfarenhet anser ni att den
nominerade skulle kunna bidra med?
Ange här vem/vilka som står bakom nomineringen:
Civilförsvarsförening:

________________________________________
Stämmobeslut* den _____________________

Distrikt:

________________________________________
Stämmobeslut* den _____________________

Den nominerade har för sin del godkänt nomineringen.
OBS! Nominering ska vara valberedningens ordförande tillhanda senast den 14 juni 2013
under adress David Wibeck, Civilförsvarsförbundet, Box 2034, 169 02 SOLNA.
* I stadgarna ställs krav på att en nominering ska vara beslutad av förenings- eller
distriktsstämman.

Utbildning

Grundutbildning av självskyddsinstruktörer år 2013
Under de två senaste åren har vi inte genomfört någon grundutbildning av
självskyddsinstruktörer men nästa år är det dags igen. Utbildningen kommer att genomföras som
en uppdragsutbildning i form av en distanskurs genom Linköpings universitet. Deltagare som har
allmän behörighet för högskolestudier får efter genomförd och godkänd kurs 15 högskolepoäng.
Övriga godkända får ett intyg om att den genomförda kursen motsvarar 15 högskolepoäng.
Utbildningen är uppdelad på tre internattillfällen med mellanliggande självstudieperioder.
Del 1
Del 2
Del 3

Vecka 20
Vecka 40
Vecka 47

15-19 maj (on-sö)
2-6 oktober (on-sö)
20-24 november (on-sö)

Plats: Hjälmargården, Vingåker
Kursdeltagarnas resor, kursmaterial, kost och logi betalas av Civilförsvarsförbundet. Däremot
utgår det ingen dagpenning eller ersättning till deltagarna för förlorad arbetsförtjänst.
Anmälan: Senast den 28 februari 2013 via http://www.civil.se/kurser/instruktor-sjalvskydd/
Observera att alla sökande, även de som sökte då utbildningen ställdes in, måste lämna
fullständiga uppgifter via hemsidan.

Kvalitetssäkring av FRG
En mycket viktig del i kvalitetssäkringen av FRG är registreringen i resursregistret MAX. Alla
utbildade FRG-medlemmar är redan inskrivna i registret men den FRG-ansvarige måste markera
vilka som är aktiva i FRG. På samma sätt ska de som inte är aktiva avmarkeras. Om någon FRGmedlem saknas i registret kan detta bero på att personen utbildats före år 2007. Meddela då detta
till Inga-Lill Olsson, e-post: ingalill.olsson@civil.se, så kan hon registrera in medlemmen.
Uppdateringen av registret ska göras minst en gång per år. De FRG-medlemmar som inte
markerats som aktiva kommer inte att synas vid sökningar i registret. Ett fungerande och aktuellt
register är en förutsättning för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. En kommun eller en
länsstyrelse kan till exempel snabbt behöva få information om vilka förstärkningsresurser det
finns i ett visst område. Då är det förstås av avgörande betydelse att det snabbt går att få fram
aktuell information om FRG.
De registeruppgifter som inte är uppdaterade till den 15 januari år 2013 kommer inte att användas
i officiella sammanhang förrän en uppdatering gjorts. Det kan innebära att en kommun som har
Fortsättning på baksidan!
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tillgång till en, i och för sig väl fungerande FRG, inte kan se det i registret eftersom en
uppdatering inte gjorts.

Våra uppdrag år 2012
Vi har redan nu nått målen för våra uppdrag inom självskyddet, energiinformationen, Blackout,
kriskommunikationen, grundutbildning av FRG-ansvariga, fortbildning av FRG-ansvariga,
grundutbildning av FRG-ledare och utbildningskonferenser för FRG. Därutöver pågår arbetet
med att slutföra grundutbildningarna av FRG-medlemmar och två tilläggsuppdrag inom FRGverksamheten. Det senare gäller en förstudie angående informationsmaterial till allmänheten och
ett uppdrag att ta fram en visuell identitet för FRG.
Tack alla som medverkat i uppdragen!

Våra uppdrag år 2013
I skrivande stund har vi inte fått några beslut från myndigheterna när det gäller nästa års uppdrag.
Sådana beslut brukar inte komma förrän alldeles före jul eller i början av januari. Jag återkommer
om detta via hemsidan och i nyhetsbrev.
Jan Alsander
Utbildningschef

Kommunikation

Värvningspaket för nya medlemmar

Välkomstpaketet för nya medlemmar har fått nytt utseende. Det är samma bild som finns på
rekryteringsfoldern. Så småningom kommer även rekryteringsaffischen att få nytt utseende, i
samband med nästa tryckning.
Välkomstpaketen köps i buntar om tio. Förbundet står för kostnaden för själva kartongen medan
lokalföreningen står för själva innehållet, 60 kronor per paket eller 600 kronor för tio stycken.
Innehållet är säsongsanpassat och varierar. Rekryteringsfolder och affisch står förbundet för.
Porto och hanteringsavgift tillkommer.
Beställ i butiken på www.civil.se

Svarta affischerna ”Klarar du…” utgår
I februari stänger vi förbundets 020-nummer. I samband med det utgår även de svarta affischerna
med budskapen ”Klarar du…” eftersom allmänheten på dessa uppmanas ringa 020-numret för
att komma i kontakt med Civilförsvarsförbundet.

Ny produkt: Testhornet
I butiken finns nu Testhornet som ny produkt. Det är ett skohorn som är 78 centimeter långt
vilket gör att man inte behöver böja sig så mycket för att ta på skorna. Dessutom finns en liten
knopp längst upp som gör det enkelt att stående på golvet testa batterierna på brandvarnarna.
Man behöver alltså inte upp och klättra på stolar eller stegar för att nå upp. Testhornet kostar 48
kronor plus porto. Testhornet finns i vitt och med tilltryck av förbundets logga.

FRG-folder
En ny FRG-folder är under framtagning och kommer att slutföras under december. Den
beräknas finnas för beställning i butiken i slutet av januari.
Anders J Andersson
Kommunikationsansvarig

