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Våra uppdrag år 2016
Din trygghet – egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris
Utbildningsanvisningarna för 2:7-uppdraget din Trygghet har skickats ut i sin helhet till alla
instruktörer.
Några nyheter i Din Trygghet för 2016 är:



72 timmar är en obligatorisk del.
Första hjälpen med HLR är nu möjligt

Civilförsvarsförbundets målsättning är att uppdraget ska vara helt genomfört 31 oktober 2016.
Förbundet har uppdraget från MSB men vi har ännu inte fått besked om omfattningen för 2016.
Trots detta går det bra att köra igång och så återkommer vi senare med information om
fördelningen av antalet timmar över landet. Det är viktigt att vi genomför exakt det antal timmar
vi blivit tilldelade, varken fler eller färre. Vi får ingen kompensation om vi genomför fler timmar
utan får betala det ur egen ficka. Din Trygghet kan endast utföras av 2:7-instruktörer. Din
Trygghet kan, som tidigare meddelats, även hållas för elever i grund- och gymnasieskolan.
Fortbildning instruktörer
Under 2016 kommer fortbildning av instruktörer att genomföras. Verksamhetsledarna samordnar
arbetet inom utbildningsregionerna. Syftet är att alla 2:7-instruktörer ska kunna genomföra kurser
i Första hjälpen med HLR.
Krisberedskap (FRG)
När det gäller anslaget för krisberedskap ur 2:4-anslaget, som bland annat berör
kriskommunikation och FRG, räknar vi med beslut från MSB under februari månad. Det sena
beskedet innebär en hel del problem för oss inte minst då det gäller budget- och kursplanering.
På vår hemsida www.civil.se kommer vi dock att lägga ut datum för en del av nästa års kurser
men anmälan till kurserna kommer inte att kunna göras förrän vi får ett beslut från MSB.
Blackout
Vårt avtal med MSB för genomförandet av krishanteringsspelet Blackout har, som tidigare
meddelats, förlängts. Under år 2016 får vi medel för att genomföra 120 spelningar.
jan.alsander@civil.se
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Medlemsutbildning – åter möjligt
Civilförsvarsförbundet erbjuder nu en medlemsutbildning. Den vänder sig i första hand till nya
medlemmar eller befintliga som inte tidigare gått en medlemsutbildning. Utbildningen anordnas i
formen av en studiecirkel och hålls i egna lokaler eller hemma hos de medverkande. Platsen kan
skifta mellan cirkelmötena.
Lokalföreningen tar själv initiativ till medlemsutbildning/studiecirkel. Cirka 12-15 personer kan
vara ett lämpligt antal. Om intresset inte räcker i den egna lokalföreningen kan flera
lokalföreningar gå samman och starta en studiecirkel. När allt är riggat så kontakta den
verksamhetsledare som är kontakt i ert distrikt för att ordna med instruktör.
Studiecirkeln omfattar tre tillfällen och sammanlagt elva kurstimmar och ryms inom 2:7uppdragen. Inom ramen för detta kan vi erbjuda ”72 timmar” (2 timmar), HLR (1 ½ timme),
Första Hjälpen (2 timmar), Säkrare barn (2 timmar) och Säkrare seniorer (2 timmar). Därutöver
behövs det en orientering om Civilförsvarsförbundet med något om vår historia, nuvarande
verksamhet och liknande (1 ½ timme). Mer information kommer under våren.
anders.m.johansson@civil.se

Podd72 – om att vara redo
Poddsändning eller poddradio är något som nu funnits i en del år. Sedan slutet av förra året gör
Mittmedia, i samarbete med Civilförsvarsförbundet, podden Podd72 som handlar om att vara
redo, om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och informationskrig. Redaktör är Patrik
Oksanen från Mittmedia. Från Civilförsvarsförbundet medverkar bland annat utbildningschef
Jan Alsander, tillika överlevnadsexpert. I senaste podden är temat sportlovsprepp. Du kan också
höra ett inslag om att gamla (S)-ambassadörer nu vill gå med i Nato, höra om den ryska
säkerhetsdoktrinen samt lyssna på när Jan Alsander berättar varför det är bra att ha en tampong
med sig ut i skogen --- kanon att göra upp eld med.
Podden hittar du här på poddsidan: blogg.mittmedia.se/podd72/.
Podden kan också laddas ned från:
Acast: www.acast.com/podd72 eller
Itunes: https://itunes.apple.com/se/podcast/podd72/id1062629181?mt=2
Podd är som radio fast du laddar ned en fil eller strömmar den via din webbläsare och lyssnar när
du vill. Ungefär som tv on demand fast ljud. På poddsidan finns också extra material som bilder
och filmer.
anders.j.andersson@civil.se
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Kommunikationsplanen uppdaterad för 2016
Bilagan till kommunikationsplanen gällande aktiviteter är uppdaterad och finns nu för
nedladdning i en version för 2016. Bilagan hittar du här: www.civil.se -> För medlemmar ->
Civilförsvarsförbundet -> Planer, Policy, Värdegrund och Strategier.
anders.j.andersson@civil.se

Ny film om våra HLR-utbildningar
Civilförsvarsförbundets nya reklamfilm om våra HLR-utbildningar är planerad och producerad av
Filmarbetarlinjen vid Tärna Folkhögskola i Sala. Sprid gärna filmen i sociala medier och i andra
digitala kontakter för att öka efterfrågan på våra HLR-kurser.
Tack till Tärna Folkhögskola för det fina arbetet! http://tarna.fhsk.se/filmarbetare
Här ligger filmen: https://www.youtube.com/watch?v=Pt_fRNJweh8&feature=youtu.be
yvonne.norrgard@civil.se

Mindre uppdatering av Vilse-handledningen
Handledningen för Hitta Vilse har genomgått en mindre uppdatering och finns inom kort åter att
beställa i butiken. På omslaget har loggan för Vilse-klubben lagts till och inne i handledningen är
illustrationerna för Vilse-stigen utbytta mot aktuell version. Den nya ordningsföljden har också
fått genomslag.
anders.j.andersson@civil.se
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Nytt innehåll i välkomstpaketen
När någon blir medlem via hemsidan får personen automatiskt ett välkomstpaket. När paketen
under våren tar slut i lager kommer de att ersättas av ett välkomstbrev, några aktuella foldrar (för
tillfället 72 timmar, Hushållets egen RSA, Frivilliga Resursgruppen FRG), senaste numret av
tidningen Civil samt en nyframtagen dekal att klistra på exempelvis bilen eller väskan.
Administrationen minskas samtidigt genom att hela första inbetalningen, vilken hanteras manuellt
på kansliet genom utskick och påminnelser, stannar på förbundskansliet för
förbundsgemensamma behov. Vid ordinarie medlemsavisering överförs kommande
medlemsavgift i sin helhet till lokalföreningen.
anders.m.johansson@civil.se

Gemensamt brev med SKL om FRG
I dagarna kommer ett brev att skickas ut av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
tillsammans med Civilförsvarsförbundet. Syftet med brevet är att uppmuntra fler kommuner att
starta FRG. Mottagare av brevet är: Kommunstyrelsens ordförande, Säkerhetschef/ansvarig
krisberedskap samt Räddningschefen. Mottagarna har också länkats till en folder som vänder sig
till kommuner: ”FRG – Vad alla kommuner bör känna till”. Foldern finns på FRG-sidan:
www.civil.se/frg/pr-frivilliga-resursgruppen (ungefär i mitten av sidan). Kopia på brevet har
skickats till ordförande i distrikt och lokalföreningar via e-post. Har du inte fått utskicket så mejla
info@civil.se.
anders.j.andersson@civil.se

Hjärtstartarregistret övergår till HLR-rådet
2006 fick Civilförsvarsförbundet idén att skapa ett nationellt svenskt register över alla
hjärtstartare. Syftet var och är att hjärtstartare som finns också ska användas när de behövs. En
sondering av lämpliga samarbetspartners visade att Stiftelsen för Svenska Rådet för Hjärtlungräddning var det.
Tillsammans startade Civilförsvarsförbundet och HLR-rådet Sveriges Hjärtstartarregister.
Samarbetsavtalet tecknades den 13 augusti 2009. Hjärtstartarregistret är en framgångssaga, vid
årsskiftet fanns det 9 923 registrerade och validerade hjärtstartare.
HLR-rådet vill använda registret också för forskningsändamål och pumpa in mer pengar i
registret än vad Civilförsvarsförbundet har möjlighet till. Därför har parterna nu kommit överens
om att förbundet överlämnar sin andel till rådet. Överlåtelsen sker 1 mars 2016. Personal som i
dag arbetar med registret kommer att erbjudas fortsatt uppdrag under HLR-rådets regi.
En styrgrupp ska inrättas där förbundet har en representant. Utöver det ska en valideringsgrupp
inrättas med tre representanter från förbundet. Valideringsgruppens uppgift är arbeta med
validering av hjärtstartare och medverka till att fler registreras. Valderingsgruppen finns kvar till
dess förbundet eller rådet tillsammans eller var för sig beslutar något annat.
anders.j.andersson@civil.se
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Nytt i butiken
Reflex med magnet. Fästes exempelvis på jackärmen. Magneten gör att man inte behöver göra hål
för en säkerhetsnål eller liknande. Diameter 45 mm. 21 kronor/styck. Beställ i butiken på
www.civil.se.
ingalill.olsson@civil.se

Support-dekal för Civilförsvarsförbundet
Visa att du gillar Civilförsvarsförbundets verksamhet, köp support-dekalen och sätt på din bil
eller väska. Storlek: 80 mm i diameter. Pris 20 kronor, överskottet går till förbundets verksamhet.
Beställ i butiken på www.civil.se.
anders.j.andersson@civil.se
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Bild från Civilförsvarsförbundets dag 2015

Civilförsvarsförbundets dag – nytt datum och tema
Ett fåtal synpunkter har kommit in kring valet av datum för Civilförsvarsförbundets dag. Det
visade sig att datumet kolliderar med pingsten. Den är inte längre någon helgdag men uppfattas
fortfarande som en viktig helg för många. Vi har därför beslutat att flytta fram
Civilförsvarsförbundets dag en vecka och den äger då i stället rum 21 maj, vilket är ungefär två
veckor senare än 2014 och 2015.
Temat i år blir ungefär som förra året: Inriktningen är att få fler barn och småbarnsföräldrar att
upptäcka den svenska naturen. Det kan ske i en stad genom att anordna en Vilse-stig i en park
som kommunen tillfälligt upplåter, eller genom att ordna en fast eller tillfällig Vilse-stig i ett
skogsområde. Stäm av med markägaren innan. Vilse-stig går att beställa från butiken.
Vi tar gärna emot text och bild från evenemangen som kommer att anordnas runt om i landet.
Mejla till red@civil.se. Ett urval kommer att publiceras i tidningen Civil och eller i ett bildgalleri
på hemsidan. Vi är också tacksamma om ni anmäler att ni kommer att delta i
Civilförsvarsförbundets dag. Det görs på följande länk:
http://www.civil.se/medlemmar/civilforsvarsforbundets-dag/ eller under ”För medlemmar” –>
Civilförsvarsförbundet -> Förbundets dag.
anders.j.andersson@civil.se

Produktbladen uppdaterade
Alla produktblad för våra företagsutbildningar är nu uppdaterade. Samtidigt har sidan för Kurser
och Konferenser stuvats om en del och kompletterats. Där finns nu alla produktblad samlade
under respektive utbildning (undantag är produktbladen för hjärtstartarpaket som ligger under
Hjärta att hjälpa). Företagsutbildningarna har också lyfts fram med kontaktuppgifter. Målet är att
öka försäljningen av Civilförbundets utbildningar via Civil AB, vilket gagnar hela förbundet.
anders.j.andersson@civil.se
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Medlemsvärvningsstöd resultat 2015 och ny omgång 2016
Efter sommaren beslutade förbundsstyrelsen om värvningsstöd för 2015 på samma sätt som
genomfördes 2014. Eftersom beslutet togs under året har ingångsvärdet beräknats på 1 januari
eller 1 oktober 2015, vilket som varit mest fördelaktigt för lokalföreningen vid beräkningen. I
samtliga fall utom ett har 1 oktober varit mest fördelaktigt.
Värvningsstödet utgår med 100 kronor per ny nettomedlem om lokalföreningen netto ökat
antalet medlemmar med minst tio procent. En förening med 50 medlemmar vid årets ingång och
55 medlemmar vid årets utgång har ökat med tio procent och får 500 kronor utbetalt att
användas i föreningsverksamheten. Utbetalning sker senare under året.
Förbundsstyrelsen har beslutat att ett medlemsvärvningsstöd ska ges för 2016. Ingångsvärde för
beräkningen blir antal medlemmar 31/12 2015 och utgångsvärde antal medlemmar 31/12 2016.
anders.j.andersson@civil.se
Lokalförening
Civilförsvarsförbundet Bohus
Civilförsvarsförbundet Eskilstunabygden
Civilförsvarsförbundet Eslöv
Civilförsvarsförbundet Gagnef‐Leksand
Civilförsvarsförbundet Hultsfred
Civilförsvarsförbundet Kristinehamn
Civilförsvarsförbundet Kumla‐Lekeberg
Civilförsvarsförbundet Nybro
Civilförsvarsförbundet Piteå
Civilförsvarsförbundet Solna‐Sundbyberg
Civilförsvarsförbundet Täby‐Österåker
Civilförsvarsförbundet Umeå
Civilförsvarsförbundet Upplands‐Bro
Civilförsvarsförbundet Vaxholm
Civilförsvarsförbundet Vimmerby
Civilförsvarsförbundet Örebro
Civilförsvarsförbundet Österlen

Ökning
Ökning
%
antal
Kronor
1,32
25
2500
1,11
14
1400
1,17
2
200
1,42
10
1000
1,22
14
1400
1,28
19
1900
1,11
13
1300
1,36
19
1900
1,17
9
900
1,19
22
2200
1,14
24
2400
1,38
21
2100
4,35
87
8700
1,12
4
400
1,17
5
500
1,12
25
2500
1,13
6
600
319
31900

Tips: Aktivitetsrapporter
I Civilförsvarsförbundet bedrivs en omfattande verksamhet. Förutom våra uppdrags- och
företagsutbildningar, uppbyggnad och underhåll av FRG:er runt om i landet pågår också en hel
del annan verksamhet för att öka krisberedskapen i samhället. Om er lokalförening eller ert
distrikt genomfört en aktivitet riktad till allmänheten är vi tacksamma om ni skriver en
aktivitetsrapport. Det görs enkelt på hemsidan
(http://www.civil.se/medlemmar/aktivitetsrapport/). Informationen kan sedan komma att
användas på olika sätt för att visa på förbundets verksamhet.
anders.j.andersson@civil.se
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