
Hemsidan 

Föreningens hemsida har inte 
uppdaterats på länge. Det har 

styrelsen beslutat att ändra på 
och därför har vi rekryterat en 

webbansvarig. 
 
Det är Oliver Carlsson, 18 år, 

från Anderstorp. 
 
Du får gärna skicka in förslag 

på innehåll och komma med 
synpunkter. 

 
Kontakta Oliver på adress 
oliver.carlsson@hotmail.se. 

 
Gå in på civil.se och välj 

distrikt och förening för att 

komma till vår sida. 
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Årsmöte 

Den 6 mars hade föreningen 

årsmöte och i år var vi i 
Anderstorps Missionskyrka.  

 
Distriktets ordförande David 
Wibeck gästade oss och det blev 

ett glatt och trevligt möte. 
 

Vår kassör Susanne hade som 
vanligt ordnat med god fika och 
ordförande Roger bemästrade 

kaffebryggaren. 
 
Jonas Carlsson från Anderstorp 

valdes till föreningens nya 
ordförande. Jonas är van att 

svänga med taktpinnen eftersom 
han är dirigent i Västbo 
Musikkår och kommer taktfast 

dirigera föreningen i rätt 
riktning! 

 
Gå in på förbundets webbplats 
civil.se och surfa in på 

föreningens hemsida. Där hittar 
du protokoll och kontaktlista till 
alla funktionärer. 

 
 

facebook.com/Civil.Gislaved.Gnosjo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälp! 
Vi behöver din hjälp med att 
uppdatera medlemsregistret. 

 
Vi strävar efter att skicka 

föreningens information med 

e-post istället för vanlig post 
för att spara på både miljön 

och föreningens pengar. 
 

Vi ber dig därför att skicka 

din e-postadress till 
sekreteraren på adress 

peter.wulff@civil.se.  

 
Kom också ihåg att ändra din 

adress om du flyttar! 

 

Vårmöte! 

 

Tisdagen den 14 maj 
klockan 18.30 är du 

välkommen på vårmöte. 
Vi samlas på 

brandstationen i Mossarp, 
Gislaved.  

 
Du får information om var vi 
står idag och vad vi tänker 

oss i framtiden. 
 

Du är alltid välkommen med 
idéer på verksamhet men 
här har du chansen att 

ventilera dem. 
 

Vi får en rundvandring på 
stationen och sedan 

avslutar vi med att grilla 
korv. 

Ta gärna med en kompis! 

Tävling! Vinn en Trisslott!  

Hjärta att hjälpa drivs av Civilförsvarsförbundet för att fler ska överleva ett 
hjärtstopp genom att en hjärtstartare finns nära till hands. Projektet vilar helt på 
ideell grund, det vill säga utan något vinstintresse för Civilförsvarsförbundet.  
Civilförsvarsförbundet är inte en återförsäljare av hjärtstartare utan har via en 
gemensam upphandling fått förmånen att förmedla en komplett hjärtstartare med 
tillbehör för ideella organisationer till ett kraftigt reducerat pris. Till företag, 
kommuner, landsting och myndigheter erbjuder vi ett hjärtstartarpaket med 
hjärtstartare och kursen Vuxen-HLR till paketpris. 

Hur många hjärtstartare hade förmedlats genom 

Civilförsvarsförbundet per den 25 mars 2013? 

 

 

1 = 1 223 st 

2 = 2 017 st 

3 = 3 048 st Tävlingen är öppen för medlemmar i 

Civilförsvarsförbundet Gislaved-Gnosjö. 

Dragning äger rum på vårmötet den 14 maj. 

Maila svaret till oss senast den 10 maj 2013 eller lämna 

det på vårmötet den 14 maj. 

3 vinnare får varsin Trisslott. 

Skicka ditt svar till: 
gislaved-gnosjo@civil2.se  
Kom ihåg att skriva ditt 
namn och adress! 

mailto:gislaved-gnosjo@civil2.se

