
 

                  

        
 
Protokoll fört vid Civilförsvarsförbundets stämma 2019 
 
Datum:  lördag 12 oktober – söndag 13 oktober  
Plats:  Good Morning Hotell, Malmö 
Närvarande: Ombud enligt bilaga till originalprotokollet, presidiet,  

observatörer, inbjudna gäster samt Civilförsvarsförbundets  
personal 

 
§1. Förbundsordförande Gunilla Nordgren håller ett inledningsanförande  
och förklarar därefter stämman för öppnad. 
 
§2. Ombudsförteckningen, där 101 närvarande ombud registrerats, fastställs som röstlängd. 
(Bilaga nr.1) 
 
§3. Civilförsvarsförbundets stämma 2019 förklaras vara stadgeenligt utlyst. 
 
§4. Till ordförande för stämman väljs Lars Püss och till vice ordförande Georgios Kontorinis och andre 
vice ordförande Fredrik Ljunghill. Lars Püss tackar för förtroendet att få leda stämman och bjuder  
därefter in Beatrice Ask, riksdagsledamot, ordförande i Försvarsutskottet och ledamot i  
försvarskommittén till att hålla anförande för stämmodeltagarna.  
Därefter hålls anförande av Annelie Hultén, Landshövding Skåne. 
 
§5. Till protokollförare väljs Åsa Hagelberg och Carina Wiro. 
 
§6. Till protokolljusterare väljs Lisbeth Brevig och Per Jacobsson. 
 
§7. Till rösträknare väljs Solweig Ericson, Niklas Larsson och Elisabeth Östman. 
 
§8. Arbetsordning och dagordning för förbundsstämman fastställs enligt förslag i stämmohandlingarna. 
 
Marietta De Pourbaix-Lundin, Stockholm, påpekar att det saknas en punkt på dagordningen;  
”Godkännande av ärendelistan samt fråga om det finns ärenden enligt punkt 19”.  
Gunilla Nordgren yrkar bifall att punkten 8B läggs till. 
 
Stämman ajourneras för fika 14.18 och återupptas kl. 14.47. 
 
Förbundsstämman beslutar om tillägg i ärendelistan i enlighet med Gunilla Nordgrens förslag 
och fastställer därmed dagordningen. 
 
 
§9. Till ledamöter i beredningsutskottet väljs Fredrik Näslund, Per Jacobsson,   
Britta Svensson, Barbro Ekman och Georgios Kontorinis. 
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§11. Förbundsstyrelsens årsredovisningar för verksamhetsåren 2017 och 2018 föredras av Gunilla 
Nordgren. (Bilaga 2)  
Årsredovisningarna godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§12. Revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2017 och 2018 föredras och kommenteras av  
auktoriserad revisor Anna Landerholm Granberg och förtroendevald revisor Nils Folke Eriksson. 
Beslutas att lägga revisionsberättelserna för åren 2017 och 2018  till handlingarna. 
 
§13. Resultat- och balansräkningar för verksamhetsåren 2017 och 2018 fastställs av förbundsstämman. 
 
§14. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2017 och 2018. 
 
§15. Valberedningens ordförande David Wibeck redogör för valberedningens förslag gällande  
ersättningar till förbundsstyrelsen, arbetsutskottet och förtroendevalda revisorer.  
Förslaget innebär att ersättningarna delvis förändras. Ersättningen till presidiet och ledamöter i för-
bundsstyrelsen höjs till 1 500 kr. per sammanträde.  
Presidiet erhåller dessutom 40 000 kr./år att fördela inom sig.  
Ersättningen till förtroendevald revisor är 3 500 kr. per avgiven revisionsberättelse. 
Förbundsstämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Informationspunkt gällande ekonomi och kansli, Tomas Warberg och Lena Esbro, där bl.a. följande 
redovisas: 
Ekonomisk utveckling för 2010 – 2018 presenteras. Modellen för organisations- och  
verksamhetsbidrag förklaras liksom struktur för kansli och personal. 
Information ges om Civilförsvarsförbundets nya adress i Bromma, utveckling av en ny hemsida,  
medlemskap och medlemsförmåner samt vikten av ett uppdaterat och aktuellt medlemsregister. 
 
§20. ”Rapport Civil AB årsredovisning” flyttas till denna punkt. Rapporten läggs med godkännande till 
handlingarna. 
 
§10. Påverkanstorg genomförs med fyra inriktningar enligt särskild bilaga i stämmohandlingarna. 
Stämman ajourneras kl. 17.oo för dessa. 
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Stämmoförhandlingarna återupptas söndag kl. 08.30 med 99 närvarande ombud. 
Lena Esbro inleder med information om budget för åren 2019, 2020. 
(Bilaga nr. 4)  
 
§16. Proposition P1 om medlemsavgift behandlas med följande motioner som underlag: 
M 4 angående  tak för medlemsavgift, M6 angående förbundsavgift, M 14 angående betalning av  
medlemsavgiften M 15 angående ekonomi för distrikt och föreningar. 
Patrik Svensson, Norra Mälardalen yrkar att dra ett streck i debatten. 
Yrkandet bifalles av stämman. 
 
Emil Mattsson, Västra Götaland, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag med följande tillägg: 
-att från och med 1 januari 2020 ta ut 75 kr./medlemsavgift i förbunds- och distriktsavgift, där 50 kr 
går till förbundet och 25 kr. till distrikten. 
-att för de föreningar där medlemsavgifterna hanteras lokalt ska förbundet fakturera föreningen. 
-att avgiften fastställs på förbundsstämman. 
 
Marietta De Pourbouix-Lundin, Stockholm, yrkar avslag på P1 i sin helhet samt yrkar att stämman bi-
faller Stockholmsdistriktets förslag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av sju ledamöter med uppdrag 
att ta fram ett förankrat förslag för avgift till förbund och distrikt. 
Per Jacobsson, Malmöhus, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag i P1. 
Leo Smidhammar, Stockholm, yrkar avslag på förbundsstyrelsens förslag och bifaller Mariettas yrkande. 
 
Georgios Kontorinis, förbundsstyrelsen, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens P1 samt föreslår  
stämman ge bifall till att utse en arbetsgrupp för att utreda avgift till förbund och distrikt.  
 
Stämman ajourneras kl. 09.25 till 09.36 då den återupptas igen. 
 
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 
Tilläggsyrkande om att tillsätta arbetsgrupp: 
Förbundsstämman beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppgift att behandla en framtida medlemsavgift till förbund och distrikt. 
 
Reservation: Fredrik Näslund, Stockholm, reserverar sig mot beslutet. 
 
§17. Proposition P2 gällande ändring av stadgar föredras av Georgios Kontorinis, förbundsstyrelsen, 
som yrkar bifall för förbundsstyrelsens förslag. 
 
Emil Mattsson, Västra Götaland, yrkar: 
-att under §8 ta bort raden ”den som är anställd av förbund, distrikt eller föreningen får inte väljas till 
ombud vid stämma eller till ledamot av styrelse på distrikts- eller förbundsnivå”. 
-att under distriktsdelen §3 ta bort ”och förbundsanställda” i den sista punkten gällande yttrande- och 
förslagsrätt på distriktsstämman. 
-att under distriktsdelen §6 ta bort  ”samt förbundsanställda” i den sista punkten gällande yttrande- och 
förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 
 
Marcus Poletti, Stockholm, yrkar att stadgeändringarna ska tas en i taget och inte och alla  
ändringar samtidigt. 
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Georgios Kontorinis, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Mattsons och Polettis yrkanden i den mån de 
sammanfaller i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Förbundsstämman beslutar  
att bifalla ändring i §2 gällande ”Verksamhet”,  
att bifalla ändring i §3 gällande ”Medlemskap” efter votering med siffrorna 80 – 19, vilket är 
mindre än 5/6 majoritet. Därmed hänskjuts denna punkt till nästa förbundsstämma,  
att bifalla ändring i §8 gällande ”Valbarhet”,  
att i §9 gällande ”Hedersmedlem” bifalla ändring  ”är avgiftsbefriat”,  
att bifalla tillägget §13 gällande ”Ärenden….” efter votering med siffrorna 71 – 20, vilket är 
minde än 5/6 majoritet. Därmed hänskjuts denna punkt till nästa förbundsstämma, 
att bifalla ändring i §19 gällande revision, 
att bifalla förslag till ändring i §3 ”Distriktsstämma”, punkt 6 gällande extra stämma, 
att bifalla förslag till ändring i §3 ”Distriktsstämma” punkt 11 gällande yttrande- och förslags-
rätt för förbundsanställda. 
 
Stämman ajourneras 10.20 och återupptas kl. 10.50. 
 
§18. Proposition P3 gällande inriktningsplan föredras av Kent Ögren, förbundsstyrelsen. 
Efter ett givande påverkanstorg föreslås vissa förändringar och kompletteringar: 
-att ändra Mål till ”Inriktning” 
 
-att under rubriken ”En viktig del av det civila försvaret” lägga till att säkerhet för den enskilde kan 
handla om ”cybersäkerhet” o.s.v. 
-att under rubriken ”Att stärka människans förmåga…” ändra formulering punkt 2 till ”Civilförsvars-
förbundet ska engagera sig så att människor från andra länder får del av aktiviteter som stärker den 
enskildes förmåga att förebygga och hantera utsatta lägen”. 
-att under rubriken ”Opinionsbildning” ändra formulering under punkt 2 till: 
Vi måste bli en mer aktiv del av opinionsbildningen gällande landets livsmedelsförsörjning och hålla oss 
uppdaterade i den aktuella debatten gällande självförsörjningsgraden. 
 
Kristina Steen yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag med genomförda ändringar. 
 
Förbundsstämman beslutar i enlighet med jämkat förslag. 
 
 
§19. Proposition P4 gällande värdegrund  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§21. Motion M1 om hemsida behandlas.  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§22. Motion M2 om utskick av inbetalningskort behandlas.  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§23. Motion M3 om marknadsorientering och affärsutveckling behandlas.  
Tomas Warberg, generalsekreterare,  föredrar M3 och summerar goda diskussioner vid påverkanstorg. 
Fredrik Näslund, Stockholm, bifaller motionen och lägger till ett yrkande om att ordförande för  
Stockholmsdistriktet ska ingå i arbetsgruppen. 
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Tomas Warberg, generalsekreterare bifaller tilläggsyrkandet. 
Förbundsstämman beslutar bifalla M3 med tilläggsyrkandet. 
 
§24. Motion M5 om ekonomiskt stöd från Civil AB behandlas. 
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§25. Motion M7 om antal ombud till stämman behandlas. Förbundsstyrelsen föreslår stämman 
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§26. Motion M8 om att förstärka distriktens uppgifter behandlas.  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§27. Motion M9 om att förbjuda dubbelt medlemskap behandlas.  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§28. Motion M10 om rutiner och regler för medlemsregister behandlas.  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§29. Motion M11 om uttagning av instruktörer 2:6 behandlas.  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§30. Motion M12 om instruktörsuppdrag och profilkläder behandlas.  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§31. Motion M13 om brutet räkenskapsår behandlas.  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstämmans förslag. 
 
§32. Motion M15 om utbildning och ekonomiska förutsättningar lokalt och regionalt behandlas. 
Förbundsstämman föreslår  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§33. Motion M16 om utrustning till instruktörer behandlas. Förbundsstyrelsen föreslår stämman 
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§34. Motion M17 om reseersättning instruktörer Civil AB behandlas.  
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§35. Motion M18 om validering av kunskaper behandlas. Förbundsstyrelsen föreslår stämman …. 
Förbundsstämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
§36. Antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen behandlas. 
Antalet ledamöter bestäms till nio bestående av ett presidium (tre personer), sex ordinarie ledamöter 
samt en ersättare. 
 
§37. Val av förbundsordförande 
David Wibeck redogör för valberedningens arbete inför förbundsstämman. 
Valberedningen föreslår Georgios Kontorinis  (nyval) 
Förbundsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.   
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§38. Val av förste resp. andre vice förbundsordförande 
Valberedningen redovisar sitt förslag 
        Till förste vice ordförande  Mona-Lena Bäckman  (nyval) 
        Till andre vice ordförande Gabriella Andersson  (nyval) 
Förbundsstämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
§39. Val av ledamöter. Valberedningen föreslår ledamöter enligt följande: 
        Lisbeth Brevig    (nyval) 
        Kent Ögren    (omval) 
        Jan Björkman    (omval) 
        Jan Cedmark    (omval) 
        Tommy Sjöberg    (nyval) 
        Per Jacobsson    (nyval) 
 
        Val av ersättare till förbundsstyrelsen föreslås enligt följande: 
        Anders Karlsson    (nyval) 
Förbundsstämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
§40. Val av revisorer. Valberedningen föreslår följande: 
        Revisor utsedd av KPMG   (auktoriserad revisor) 
        Nils Folke Ericsson    (förtroendevald revisor) 
Förbundsstämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
 
§41. Val av personliga ersättare för revisorerna. Valberedningen föreslår: 
        Revisorsersättare utsedd av KPMG   (auktoriserad revisorsersättare) 
        Magnus Nilsson    (förtroendevald revisorsersättare) 
Förbundsstämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
§42.  Val av valberedning. Beredningsutskottet föreslår följande: 
        David Wibeck (ordförande)   (omval) 
        Laila Göransson    (omval) 
        Sune Fyhr    (nyval) 
        Fredrik Näslund    (nyval) 
        Agneta Lipkin    (omval) 
Förbundsstämman beslutar enligt beredningsutskottets förslag. 
 
§43. Avtackningar 

Ordförande för stämman Lars Püss överlämnade klubban till förbundets nyvalde  
ordförande Georgios Kontorinis, som berättar hur han mötte Civilförsvarsförbundet och om sitt 
fortsatta engagemang inom förbundet. 22 år senare nu vald som förbundsordförande. Georgios 
tackar för förtroendet och ser det som en stor ära att få leda arbetet framöver med fokus på en 
ekonomi i balans och en ökad medlemstillströmning. Vi ska vara en organisation där vi trivs och 
utvecklas med ett tydligt mål och en tydlig vision där vi bygger broar som kan se till att vi pratar 
med varandra, gör att vi förstår varandra bättre, broar mellan föreningar, distrikt och förbund, 
broar med kommuner, MSB, närstående organisationer, nationella och internationellt. 
 
Följande personer avtackas ur förbundsstyrelsen: 
Hanna Mehaj tackade för det förtroende hon haft under de gångna två åren. 
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Gunilla Nordgren tilldelas kunglig medalj i guld för sina insatser i Civilförsvarsförbundets  
styrelse. Gunilla tackar för sin tid som förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet och önskar 
den nya styrelsen lycka till med verksamheten.  
 
Presidiet, Lars Püss och Fredrik Ljunghill, tackas för gott arbete med att leda  
förbundsstämman. 

 
§44. Avslutning 

Malmöhusdistriktet tackas via sin distriktsordförande Per Jacobsson för allt arbete distriktet  
genomfört inför och under stämman. 
All personal får också ett stort tack för sitt arbete, tack till våra medverkande utställare från  
butiken och Medidyne. Tack alla deltagande observatörer som medverkat under dessa dagar. 

        Civilförsvarsförbundets förbundsstämma 2019 förklaras därmed för avslutad av  
        förbundsordförande Georgios Kontorinis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
__________________   _________________ 
Åsa Hagelberg   Carina Wiro 
protokollförare   protokollförare 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
__________________ _________________ _________________ 
Lars Püss  Lisbeth Brevig Per Jacobsson 
Ordförande  justerare  justerare  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


