Mellersta regionen, nr 1.
Information till distrikt och medlemmar i den Mellersta regionen. Vi verksamhetsledare har som
avsikt att informera om vad som händer i distriktet 4 gånger per år och detta är nummer 1.

<Den nya tjänstemannaorganisationen>
< Nu har den nya tjänstemannaorganisationen varit igång sedan 1 september vilket innebär att
distrikten i Sverige nu är indelade i 4 regioner. ”Vår” region benämns Mellersta regionen och
innefattar distrikten Gävleborg/Dalarna/Stockholms län/Gotland/Uppsala
län/Västmanland/Södermanlands län. Vidare benämns resterande regioner; Södra- Västra- och
Norra regionen.
I Mellersta region arbetar 3 verksamhetsledare: Pia Collin, Anders Lundin och Åsa Backman.
Vi kommer att arbeta dels gemensamt men även fokusera på lite olika områden. Anders Lundin
arbetar med FRG frågor över hela regionen och ska kontaktas när det gäller detta. Pia Collin
stöttar upp inom FRG men arbetar även med utbildning och informationsfrågor och är kontakt
person i Mälardalen. Åsa Backman arbetar med utbildning och informationsfrågor. Är
kontaktperson för Dalarna och Gävleborg.
Vi kommer att gemensamt arbeta med föreningsstöd och frågor gällande det. Detta för att det
kan komma att krävas mer intensiva insatser i vissa distrikt under olika perioder.
Våra kontaktuppgifter hittar ni på nedan länk men även på baksidan av detta nyhetsbrev.
http://www.civil.se/kontakta-oss/vl/
>

<Civilförsvarsförbundet centralt>
<Förbundet har genomfört en förbundsstämma, 10-11 oktober i Solna. Där omvaldes Sven
Lindgren till förbundsordförande och Leni Björklund avtackades för sina år i förbundet efter att
ha valt att inte ställa upp för omval.
Ny förbundsstyrelse: Sven Lindgren (ordförande), Anna-Lena Sörenson (första vice ordförande),
Ida Texéll (andre vice ordförande)
Ledamöter; Patril Bylin, Jan Cedermark, Kjell Jansson, Georgios Kontorinis, Gunilla Nordgren,
Jan Björkman, Mats Brantsberg och Britt Sturestam.

Nyhetsbrev från Civilförsvarsförbundet
En ny inriktningsplan för åren 2016-2018 togs och kan läsas i sin helhet på följande länk, liksom
uttalanden under stämman mm.
http://www.civil.se/detta-vill-civilforsvarsforbundet/
>

< Verksamhetsledarnas kvartalsberättelse >
< Dalarnas distrikt har genomfört en utrensning av sitt kansli och sitter nu i ett rum på
Kyrkbacken i Falun där även Elisabeth Myregrund och Olle Magnusson finns kvar som kanslist
och säljare, för att arbeta med försäljning av företagsutbildningar. Vi tre verksamhetsledare har
besökt distriktsmöten samt haft ett möte med ordföranden, vice ordföranden samt kassör i hur vi
ska arbeta gemensamt framöver. Vi verksamhetsledare deltog i årsavslutning samt
instruktörsmöte med utbildning den 9 december i Falun. Samverkanskonferens i Falun har
arrangerats tillsammans med länsstyrelsen Dalarna där verksamhetsledare Pia Collin var ansvarig
från oss. Främst Pia har besökt Samrådsmöten/krisledning i Dalarna under hösten.
I Gävleborgs distrikt genomfördes en stämma den 22 oktober och efter en del turbulens under
året valdes där en ledningsgrupp som under ett år ska förvalta distriktets ekonomi samt med
gemensamma krafter satsa på medlemsrekrytering för att bygga vidare på distriktet. Detta ska ske
med hjälp av oss verksamhetsledare eftersom extra stöd och kraft bör läggas för att hjälpa distrikt
Gävleborg framåt. Verksamhetsledare Åsa Backman deltog på telefon vid ledningsgruppens
första möte. Verksamhetsledarna har genomfört en träff/ordförande konferens i Bollnäs samt
genomförde en instruktörsträff med årsavslutning den 17 december i Söderhamn.
I Stockholm län har en ombudskonferens och föreningskonferens planerats samt genomförts.
Hitta Vilse utbildning för nysvenskar har genomförts med hjälp av projektpengar från
”Solstickan” där Åsa Backman var drivande. En utbildning i det nya konceptet för instruktörer i
Stockholms län har också gjorts och årsavslutning med kompetensutveckling för styresle och
instruktörer ska ske den 19 december. FRG samtal med Bromma stadsdel samt andra kommuner
i Stockholms län har Anders skött.
I Mälardalen (Västmanland, Uppsala och Södermanland) har en gemensam instruktörs
fortbildning arrangerats. Medverkande från det centrala kansliet var Anette Åkerblom som
ansvarar för bland annat våra företagsutbildningar. Det var uppskattat. Antal deltagande
instruktörer var 8 st. För Uppsalas del så har en hel del möten genomförts på länsstyrelsen med
fokus på FRG och flyktingfrågan tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer.
Genom regionala FOS Södermanlands försorg kunde CFF Eskilstuna medverka i Eskilstunas
Bostadsmässa. Vi marknandsförde våra företagsutbildningar bl HLR som visades upp med hjälp
av en projektor. Utanför båset föll en äldre man ihop och hjälp tillkallades snabbt och en
hjärtstartare kom på plats. Den behövdes dock ej användas och mannen vaknade till liv. Ja man
vet aldrig när det händer men att det händer (syft plötsligt hjärtstopp) det kan man vara säker på.
< Utbildning information >
<Uppdragstimmarna; Regionens mål var att genomföra 961 utbildningstimmar gällande 2;7
uppdraget under 2015. Det målet kommer vi att klara – bra! I vissa distrikt finns endast ett fåtal
instruktörer aktiva och det arbete ni gör är storartat - Tack för alla goda prestationer! Inför år
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2016 kan ni redan nu börja boka in kunder. Vi kommer att återkomma till hur många timmar
regionen kommer att få 2016 – detta vet ni först i skiftet februari/mars på grund av MBSs
arbetssätt men klart är att de 5 moduler som nu finns i vårt utbud kommer att gälla även 2016.
Om ni är osäkra på hur ni bokar på civils hemsida eller på vilka moduler vi syftar, slå Pia eller Åsa
en signal.
Företagsutbildningar; Det är viktigt för förbundets samt distriktens överlevnad att få en god
ekonomi. Med en bra ekonomi kan mer arbete genomföras likt medlemsträffar, studiebesök,
utbildningar intern för instruktörer och funktionärer mm. Eftersom organisationsstödet dragits in
från statens sida till Civilförsvarsförbundet kan våra företagsutbildningar ge en bra slant i kassan
till detta. Vi säljer HLR, Första hjälpen, föreläsningen 72 timmar”, spelet Blackout samt
barnsäkerhetsutbildningar (Hitta Vilse, Hembert och Kattis & Roffe) samt dessa
ledarutbildningar. Det är bra om vi alla gemensamt kan marknadsföra dessa utbildningar. Hör av
er om ni vill ha marknadsföringstips gällande detta. Även Anette Åkerblom på förbundskansliet
kan hjälpa till med tips och idéer. Hon skriver även offerter om det behövs. Åsa och Pia har
medverkat ute i samhället och marknadsför våra utbildningar på frukostträffar i kommunen,
Rotary möten, möten med kommunhanläggare mm
<FRG har i stort sett genomförts under året enligt plan. Utbildningen av FRG medlemmar har
dock inte kommit upp i den planerade volymen i förbundet totalt sett. Den nya organisationen
innebär att Anders Lundin ska hantera 7 distrikts FRG (79 kommuner) vilket gör att det tar lite
tid att få kontakt med alla. Men tanken är att under 2016 ska FRG ansvarig träffar genomföras i
alla distrikten. Information om detta kommer senare. I övrigt har flyktingströmmarna till Sverige
inneburit att många FRG har varit igång i många kommuner på olika sätt, främst som stöd till
olika boenden, och detta kommer att fortsätta i överskådlig tid. Så behovet av FRG är stort och
nyrekrytering kan behövas till många av de kommuner som har FRG idag, och målet är att också
att organisera FRG i de kommuner som idag inte har någon FRG alls.
Kontaktuppgifter
Pia Collin - kontaktperson
Civilförsvarsförbundet Södermanland,
Västmanland och Uppsala
Post: Klemetsbovägen 7, 735 91 Surahammar
Mobil: 070-651 73 92
E-post: pia.collin[a]civil.se
Anders Lundin-kontaktperson
Civilförsvarsförbundet Stockholm och
Gotland
Post: Götgatan 100, 118 62 Stockholm
Mobil: 070-324 56 30
E-post: anders.lundin[a]civil.se
Åsa Backman-kontaktperson
Civilförsvarsförbundet Dalarna och
Gävleborg
Post: Götgatan 100, 118 62 Stockholm
Mobil: 072-518 89 68
E-post: asa.backman[a]civil.se
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Faddrar i Mellersta regionen – att kontakta vid distrikts stöd
Anna-Lena Sörenson, förste vice förbundsordförande
Norrsvängen 2, 582 47 Linköping
Telefon, bostad: 013-741 58
Telefon, arbete: 08-786 57 07
Mobiltelefon: 070-689 89 12
E-post: anna-lena.sorenson[a]civil.se
Fadderdistrikt: Södermanland, Östergötland
Yrke: Riksdagsledamot (lärare)
Ida Texéll, andre vice förbundsordförande
Sätersvägen 8, 192 67 Sollentuna
Mobiltelefon: 070-421 03 64
E-post: ida.texell[a]civil.se
Fadderdistrikt: Stockholm, Gotland
Yrke: Förbundsdirektör/räddningschef
Kjell Jansson
Torsvägen 13, 133 38 Saltsjöbaden
Telefon, bostad: 08-717 66 84
Mobiltelefon: 070-584 84 81
E-post: kjell.jansson[a]civil.se
Fadderdistrikt: Dalarna, Gävleborg
Yrke: Tidigare verkställande direktör
Mats Brantsberg
Härminge 420, 705 94 Örebro
E-post: mats.brantsberg[a]civil.se
Telefon, arbete: 019-211109
Mobiltelefon: 070-2883142
Fadderdistrikt: Uppsala, Västmanland, Värmland
Yrke: Säkerhetschef

God Jul och Gott Nytt År önskar verksamhetsledarena!
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