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Personalen fick gå kurs 
i hjärt-lungräddning

Civilförsvarsförbundets nya stadgar antagna på enig stämma
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ADRESSÄNDRING PÅ WEBBEN

Nu fi nns det en funktion för 
adressändring på webben. Gå in på 
www.civil.se, klicka på länken ”för 
medlemmar” (längst ned på sidan) 
och därefter ”adressändring”. �

NÄRMARE 700 HJÄRTSTARTARE

I mitten av april hade 665 hjärt-
startare beställts genom ”Hjärta 
att hjälpa”.

BRÖLLOPSFÖRBEREDELSERNA TAR FORM

Civilförsvarsförbundet har varit 
på möte uppe på Kungliga Slottet 
i Stockholm. Vi är överens med 

hovet om placeringen för våra 
informations- och Hitta Vilse-
centraler. Så fort kortegevägen blir 
offentlig kommer mer i Civil.
Cirka 150 frivilliga från Civilför-
svarsförbundet Stockholms län 
kommer att delta.
Vatten och förband kommer att 

fi nnas i samtliga tält och hos de 
ambulerande hjärtstartarteamen.
Om personer med diabetes drab-
bas av akut insulinkänning kan 
de också få hjälp med något sött, 
druvsocker eller banan.
I Hitta Vilse-tälten kommer det 
att fi nnas färgkritor, målarböcker, 
lite leksaker och gosedjur för att 
hålla uppe humöret på barn som 
kommit ifrån sina föräldrar. Det 
kommer också att fi nnas vatten 
och banan om de blir hungriga.
Kronprinsessan Victorias, Civil-
försvarsförbundets beskyddare, 
bröllop med entreprenören och 
Ockelbosonen Daniel Westling 
äger rum den 19 juni i år. � 

ISSTORM SKA UTREDAS AV MSB

Regeringen har gett MSB två nya 
uppdrag för att, som det heter, 
”stärka beredskapen för att hantera 
problem i infrastruktur och sam-
hällsviktig verksamhet som kan 
uppstå med anledning av långva-
riga och svåra väderförhållanden.” 
MSB ska analysera hur krisbered-
skapen fungerat med tanke på vin-
terns större snömängder i främst 
södra och mellersta Sverige.
Utöver det ska MSB utreda ett sce-
nario med en så kallad isstorm. �

HALLÅ DÄR JOEL SUNDBERG...

...Civilförsvarsförbundets projektledare 
för Sveriges Hjärtstartarregister.
Hur går det?
– Hjärtstartarregistret har sedan 
vi startade ökat med över 100 
procent inregistrerade hjärtstar-
tare och vi arbetar hårt för att få 

in fl er. Vi är snart uppe i 1 000 
registrerade hjärtstartare. 
Vad kan förbundets medlem-
mar göra för att hjälpa till?
– Träffar ni på någon som har 
en hjärtstartare eller känner 
någon som vet någon som har 
en hjärtstatare eller ser ni kanske 
bara en hjärtstartare som hänger 
någonstans? Berätta för dem om 
hjärtstartarregistret och be dem 
registrera sig på hemsidan. Vi 
kan inte lita på att alla hör talas 
om registret på annat sätt utan vi 
måste ta saken i egna händer och 
informera vårt närområde. Se till 
att just DIN stad/samhälle/by/
skogsdunge får en bra täckning 
av hjärtstartare. Större täckning 
innebär en större möjlighet att 
någon vet att en hjärtstartare fi nns 
i närheten när kanske du drabbas 
av hjärtstopp.
Något mer tips?
– Kartan uppdateras varje fredag 
med nya hjärtstartare, kika in då 
och se om det tillkommit några i 
ditt närområde. �
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Tidningen Civil får citeras om källan 
anges. För insänt, ej beställt material, 
ansvarar inte redaktionen. Vi förbehål-
ler oss rätten att redigera och stryka 
i alla texter. All redaktionell text lagras 

i digital form och kan komma att 
återanvändas.

Nästa nummer utkommer 28/5

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisation för säkerhet till 
vardags och vid kris. Vi fi nns för att utbilda, 

informera och hjälpa.

Joel Sundberg.  Foto: Anders J Andersson

Civilförsvarsförbundets beskyddare 
Kronprinsessan Victoria. Foto: Charles 
Hammarsten/Kungliga Hovstaterna
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Klockan 19:45 den 26 mars inleddes 
det som skulle bli Civilförsvars-
förbundets sista riksstämma. 14 
minuter senare var de nya stad-
garna antagna av de 110 ombuden 
–  enhälligt !

I de nya stadgarna tituleras stäm-
man inte längre riksstämma utan 
förbundsstämma. Så när stämmo-
klubban greppas nästa gång blir 
det i samband med en förbunds-
stämma.
Det var vid den ordinarie riks-
stämman i början av oktober 
förra året som de nya stadgarna 
inte fick fullständig majoritet.
Ett, kanske två, ombud röstade 
emot när stämmoordföranden 
Carl Cederskiöld vid omröstning-
en frågade om någon var emot.
Därför krävdes ett andra beslut 
vilket resulterade i en extra riks-
stämma. Allt detta redogjorde 
förbundets stadgeexpert, Bo Frän-
dén, för vid den extra riksstäm-
man som hölls i Södertälje.

ENHÄLLIGT BESLUT

De nya stadgarna har tagits fram 

efter en omfattande remissrunda 
ute bland alla föreningar. Extra-
stämman hade bara att ta ställning 
till om förslaget vid stämman i 
oktober kunde godkännas eller ej. 

Vid detta andra beslut behövdes 
enbart två tredjedels majoritet.
Efter att ett par redaktionella fel 
i texten konstaterades godkände 
extrastämman att korrfelen rät-
tades.

Därefter var det dags för om-
röstning. Efter de redaktionella 
korrigeringarna var det ingen 
ytterligare som begärde ordet 
utan stämman kunde gå till beslut. 
Det blev ett enhälligt ja vid denna 
omröstning. 

NYA FÖRENINGSSTADGAR

I och med att de nya förbundsstad-
garna nu är antagna så gäller också 
nya stadgar för alla civilförsvars-
föreningar. De gäller per automa-
tik utan lokalt beslut eftersom det 
högsta styrande organet, numera 
förbundsstämman, antagit dem.
– Jag är glad att vi nu har moderna 
stadgar i förbundet och enhetliga 
stadgar i alla civilförsvarsfören-
ingar och distrikt, säger förbunds-
ordförande Sven Lindgren.
Klockan 19:59 förklarade stäm-
moordförande Sven Lindgren 
stämman för avslutad. �
Fotnot: 2010 års stadgar för förbundet 
inkluderande de nya stadgarna för 
samtliga föreningar inom Sveriges Ci-
vilförsvarsförbund finns publicerade på 
webben: www.civil.se. Gå in under ”för 
medlemmar” och ”stadgar 2010”.
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Nya stadgar antogs vid extra riksstämma

Förhandlingarna inleddes av förbundsordförande Sven Lindgren som även valdes till stämmoordförande. Till vice 
stämmoordförande valdes förste vice förbundsordförande Leni Björklund (till höger om Sven) och andre vice 
förbundsordförande Ulla Tällström (till vänster om Sven). Längst till vänster generalsekreterare Anders M. Johansson, som  
valdes till att hålla i pennan och protokollföra mötet. Text och foto: Anders J Andersson

Förbundsstyrelseledamoten och 
stadgeexperten Bo Frändén redogjorde   
gången inför antagandet av de nya 
stadgarna i förbundet och föreningarna.
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All personal på Länsförsäkringar i 
Karlshamn fi ck i slutet av förra året 
lära sig hjärt-lungräddning hos 
Civilförsvarsförbundet. Blekinge 
Läns Tidning, BLT, fanns på plats.

Att kunna hjärt-lungräddning och 
att ha defi brillatorer till hands 
kan rädda många liv varje år. BLT 
var på plats när Länsförsäkringar 
lärde sig hur.
– Mycket nyttigt och bra, tycker 
Britt-Marie Frank som deltog i 
kursen i går.
Johanna Jonsson och Janne 
Andersson från Civilförsvarsför-
svarsförbundet Karlshamn var de 
som hade ansvaret att utbilda hela 
personalstyrkan på Länsförsäk-
ringar i Karlshamn.
Men det viktigaste är inte defi bril-
latorn, eller hjärtstartaren som den 
kallas med ett enklare namn. Det 
är bröstkompressionerna.

ÖVAR SIG PÅ PLASTDOCKOR

–Ska man börja med att leta upp 
defi brillatorn kan det gå en kvart 
och då är det för sent, säger Janne 
Andersson.
På plastdockor får deltagarna 
öva sig att med knäppta händer 
trycka 30 gånger mellan de tänkta 
bröstvårtorna och sedan blåsa 
två gånger. Något som är mer 
ansträngande än de fl esta tror.
– Det här ska ni kunna göra i 20 
minuter sedan, säger instruktör 
Johanna Jonsson och fl era suckar 
hörs. Men det är bättre att göra 
det lite än inte alls.

EN DEL ÖVNING KRÄVS

Det krävs lite teknik. För att veta 
att man trycker rätt hörs ett klick 
från övningsdockorna, och det 
krävs en del övning även för att 
lära sig konstgjord andning.

– Nu dog han av andnöd, säger 
instruktör Janne Andersson när 
någon råkar hålla de två fi ngrarna 
på dockans strupe i stället för 
under hakan.
Britt-Marie Frank jobbar med 
personförsäkringar och var en av 
dem som gick kursen på tisdagen.

LÄRDE SIG FÖR TIO ÅR SEDAN

Hon lärde sig hjärt-lungräddning 
för tio år sedan, men säger att inte 
mycket sitter kvar.
– Det kändes som att allt behöv-
des gå igenom igen, säger hon. 
Och så har ju en del ändrats lite.
Janne Andersson bekräftar att 
tekniken har ändrats en del de 
senaste 15 åren.
– Tidigare hade man inte varsin 
docka att öva på, berättar han. Då 
hörde man heller inte klicket som 
kvittens på att man gör rätt. Det 
är mycket effektivare nu.
Länsförsäkringars informations-
ansvarige Annica Bergqvist säger 
att man köpt in hjärtstartarna av 
omsorg om både personal och 
kunder.

ENKLA ATT ANVÄNDA

– Det händer för mycket, säger 
hon. Vi ser ju i vänkrets och familj 
att sådant här händer hela tiden. 
Och de nya apparaterna är så 
enkla att använda. Vitsen är att 
man inte behöver vara sjukvårds-
kunnig för att kunna göra något.
Man ska även börja fräscha upp 
kunskaperna med jämna mellan-
rum.
– Ja det ska inte gå tio år till nästa 
gång, lovar Annica Bergqvist. �

Alla texter: Malin Håkansson, BLT

Artiklarna på detta uppslag är tidigare 
publicerade i Blekinge Läns Tidning, 
lokal morgontidning i Blekinge.

Hjärt-lungräddning för hela personalen

Länsförsäkringar i Blekinge lät all sin personal på kontoret i Karls

HJÄRTSTARTARE KAN RÄDDA TUSEN

TALS LIV VARJE ÅR

• 10 000 personer i Sverige 
drabbas årligen av plötsligt 
hjärtstopp utanför sjukhus.
• Över 95 procent avlider.
• Med en defi brillator nära 
ökar chansen att överleva med 
över 50 procent.
• För mer information om 
HLR, se Civilförsvarsförbun-
dets webbplats www.civil.se.
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Som ett komplement till ambulan-
sen har räddningstjänsten skaff at 
sig defi brillatorer, hjärtstartare. 
En investering som kan ha räddat 

fyra liv.

Samtliga räddningstjänster i Ble-
kinge har defi brillatorer som kan 
användas vid behov.
I Karlshamn fi nns två stycken 
sedan drygt ett år tillbaka.

–Vi använder dem om vi hinner 
före ambulansen, eller om de inte 
kan komma. Vi är ett komplement 
till ambulansen och det fungerar 
bra, säger Mats Berglund, rädd-
ningschef  i västra Blekinge.
Han säger att räddningstjänsten 
i västra Blekinge har behövt an-
vända defi brillator cirka 40 gånger.
–Vi gjorde en utvärdering förra 

månaden där vi kom fram till att 
defi brillatorn har gjort skillnad 
vid fyra situationer. Det är vår 
uppfattning, men det är möjligt att 
det kan ha gjort skillnad vid fl era 
tillfällen.
Mats säger också att det är tänk-
bart att personerna som fi ck hjälp 
av defi brillator kunde ha klarat sig 
utan den. �

Hjärtstartare kan ha räddat fyra liv

t i Karlshamn gå en kurs i hjärt-lungräddning hos Civilförsvarsförbundet Karlshamn. Foto: Towe Olsson, BLT
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Trots att ungefär en tredjedel av 
Nederländerna ligger under havsy-
tan saknar landet ett system för 
förebyggande krisinformation till 
allmänheten.

 I början av april fanns Civilför-
svarsförbundets överlevnads-
expert Harry Sepp på plats och 
berättade om verksamheten i 
Sverige.
På olika sätt har kunskapen om 

det arbete Civilförsvarsförbundet 
bedriver, spridit sig till Neder-
länderna. Därför bjöds i början 
av april Civilförsvarsförbundets 
överlevnadsexpert Harry Sepp 
in för att berätta om den svenska 
verksamheten.
Vid mötet utanför Amsterdam 
fanns representanter på plats från 
inrikesministeriet, militären,
brandförsvaret och polisen i 

Amsterdam samt personer som 
jobbar med krisberedskap inom
Amsterdams kommun.

UPPRIKTIGT INTRESSE

– Jag upplevde att de var upprik-
tigt intresserade och gärna ser att 
en sådan verksamhet som vår
även kommer till stånd i Neder-
länderna. Vi är öppna för fortsatt 
dialog och delar gärna med oss
av våra erfarenheter, berättar över-
levnadsexpert Harry Sepp.
Målet med mötet var att hitta en 
väg framåt för att bygga upp en 
organisation som kan
tillhandahålla de mest grundläg-
gande behoven i hur enskilda 
klarar kriser i det civila samhället.
Harry Sepp var inbjuden med 
tanke på sin långa erfarenhet på 
området säkerhet i utsatta lägen.
– Nu kan vi bara avvakta reaktio-
nerna från Nederländerna. Det är 
en process som naturligt tar
sin tid, säger Harry Sepp. �

Text och foto: Anders J Andersson

Svensk expert inbjuden till Nederländerna

Civilförsvarsförbundets överlevnadsexpert Harry Sepp bjöds in till Nederländerna för 
att berätta om Civilförsvarsförbundets verksamhet i Sverige.

Civilförsvarsförbundet fick gott 
betyg i Kyrkans Tidnings undersök-
ning av öppenheten inom de svens-
ka idéburna organisationerna.

I nummer 15 (15 april) av Svenska 
Kyrkans eget husorgan startade en 
genomgång av öppenheten inom 
de svenska idéburna organisatio-
nerna.
100 organisationer hade tillfrågats 
och av dem svarade 92. Flera efter 
mycket tjat, berättade reportern 
David Qviström vid en träff  dit 
alla deltagande organisationer bju-
dits in för att diskutera artikeln.
Vissa organisationer hade tagit 
upp begäran på styrelsemöte.

Den information som efterfråga-
des var generalsekreterarens lön 
liksom ersättningen till förbunds-
ordföranden respektive förbunds-
styrelseledamöternas ersättning, 
senaste protokollet från förbunds-
styrelsen samt en principiell fråga 
om förbundets öppenhet.

INFORMATIONEN FINNS PÅ WEBBEN

Hos Civilförsvarsförbundet fick 
Kyrkans Tidning snabbt svar på 
frågorna. Allt ligger öppet på 
webben för både medlemmar och 
icke medlemmar.
Den enda uppgift som behövde 
kompletteras är den inbördes 
fördelningen av arvodet inom 

styrelsens arbetsutskott (hälften 
till förbundets ordförande och en 
fjärdel vardera till de två vice.).

GOTT BETYG FÖR FÖRBUNDET

I sammanställningen omnämndes 
Civilförsvarsförbundet som en av 
fyra organisationer med hög grad 
av öppenhet. Övriga var Sveriges 
roll- och konfliktspelsförbund, Mis-
sionskyrkan samt Landsbygdsorga-
nisationen Hela Sverige ska leva.
– Det är klart att jag är glad över 
det goda resultat vi nådde i under-
sökningen, säger generalsekrete-
rare Anders M. Johansson. �

Text: Anders J Andersson

Civilförsvarsförbundet öppen organisation
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Från och med 2011 införs gemen-
sam avisering av medlemsavgiften 
för alla föreningar. I praktiken är 
det Inga-Lill Olsson som håller i 
arbetet och ser till att avier går ut 
och pengar kommer in.

Beslutet om gemensam avisering 
fattades av riksstämman 2009 och 
börjar gälla från helåret 2011. Det 
omfattar samtliga föreningar.
Hittills har cirka 35 procent av 
föreningarna anslutit sig manuellt.
Servicen är helt utan avgift för 
föreningarna. Förbundet betalar.
Inga-Lill Olsson skickar uppgif-
ter om namn, adress och aktuell 
medlemsavgift till ett tryckeri som 
trycker avierna och ordnar med 
att de skickas ut till medlemmarna.
Efter hand som betalningarna 
kommer in får hon datafiler från 
Plusgirot. Filerna läses in auto-
matiskt i medlemsregistret. Ingen 
manuell avprickning behövs.

I juni går automatiskt påminnelser 
ut till de som ännu inte har betalt.
– Sedan är det upp till föreningen 
om medlemmen ska få vara kvar. 
Vi tar inte bort någon som inte 
har betalt.

Föreningarna kan enkelt logga in 
sig i medlemsregistret Max och få 
en överblick över vilka medlem-
mar som eventuellt inte har betalt 
sin avgift. Uppgifterna går också 
att skriva ut.

I Max ser föreningarna sina egna 
medlemmar och deras adresser. 
Där ska det också bockas för att 
medlem ska ha tidningen Civil. Är 
det familjemedlemskap ska bara 
en ha tidningen.
Föreningarna slipper hantera 
programuppdateringar och säker-
hetskopiering eftersom det jobbet 

görs på kansliet.
Inga-Lill påminner om vikten av 
att alla föreningar som ändrar sin 
årsavgift meddelar henne.
Första gemensamma aviseringen 
är beräknad att ske i januari 2011. 
Därför har alla föreningar uppma-
nats att vid årsmötet i år ta beslut 
om nästa års avgift.

SER BARA FÖRDELAR

Jan-Erik Uhrberg, tidigare ord-
förande i Civilförsvarsförbundet 
Halmstad, var med och drog igång 
den gemensamma aviseringen.
–  Pengarna kommer in till res-
pektive förening och föreningarna 
sparar arbete när det görs centralt, 
säger Jan-Erik Uhrberg.
Han ser inga nackdelar.
–  Jag ser bara fördelar. Nu skickar 
vi bara brev till nya medlemmar 
och det är betydligt enklare.
Det blir också tid över till att gå 
ut på fältet och värva medlemmar 
när resurser frigörs från kuvert- 
och frimärksslickande.
– Man behöver inte bry sig om 
påminnelser och sådant. Jag hop-
pas bara att aviseringen går ut i 
november så att folk kan betala 
innan årsskiftet.
Jan-Erik Uhrberg tycker det är 
lätt att kolla på nätet om medlem-
marna betalt sin avgift. Listorna, 
som går att skriva ut, underlättar 
styrelsens arbete. �
Text: Anders J Andersson

Jan-Erik Uhrberg, tidigare ordförande i Halmstads-föreningen, tog initiativet till 
gemensam avisering. Han är mycket nöjd med resultatet. Foto: Privat

Rent praktiskt ordnar Inga-Lill Olsson på kansliet allt med utskick, avprickning av 
betalningar och påminnelser fram till och med insättning på föreningarnas konton.
Enklare kan det inte bli. Foto: Anders J Andersson

Enklare avisering från nästa år
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Utbildningar 2010
Mer information om utbildningarna och hur du anmäler

dig fi nns på webben, www.civil.se

Kriskommunikation      
Datum    Ort    Anmälan senast 
17 – 19 september  Malmö    13 augusti
15 – 17 oktober   Umeå    3 september
20 – 22 oktober   Göteborg   10 september
12 – 14 november   Södertälje   1 oktober

Ungdomsverksamhet - läger
29 juli – 1 augusti   Sommarläger, Villingsberg  15 juni
30 oktober – 2 november  Camp Lost, Sandviken  17 september
      

Grundutbildning av FRG-ansvariga      
18 – 20 oktober   Halmstad   3 september
      

Fortbildning av FRG-ansvariga      
28– 29 maj   Växjö    16 april
24 – 25 september  Umeå    13 augusti
8 – 9 oktober   Stockholm   27 augusti
19 – 20 november   Malmö    8 oktober

Grundutbildning av FRG-ledare      
6 – 8 september   Södertälje   15 juni OBS! 
29 – 31 oktober   Umeå    17 september

ParaplyAKTUELLT 
I 

BUTIKEN

Beställ på www.civil.se > Butiken > 
Pr och presenter. Fraktkostnad tillkommer.

50 kr 

Nu har du chansen att bli ägare till ett 
paraply med Civilförsvarsförbundets 
logga på. Efter en lång och intensiv
vinter så kan vi nu se fram emot 
vårens första regn. Gardera dig redan 
nu och investera i ett nytt fi nt paraply. 
Just nu till kampanjpriset 50 kr
(normalt 75 kr).
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