
Förbundsstämma 
12-13 oktober 2019

Good Morning Hotel, Malmö 

Kom ihåg: Du som ombud ska ta med 
dessa handlingar till stämman! 
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Förbundsordförandes förord  

Välkomna till 2019 års förbundsstämma! 

Sedan den förra förbundsstämman 2017 har det hänt mycket som berör oss alla. Det 

säkerhetspolitiska läget är osäkert, handelskrig hotar mm. Vikten av ett starkt Civilt försvar har nu 

uppmärksammats på alla nivåer i samhället, samtidigt visar allmänheten ett allt större intresse för 

dessa frågor.    

Sommaren 2018 präglades av många och stora skogsbränder, vilket krävde många svåra och tunga 

insatser.  

Civilförsvarsförbundet deltog på många olika sätt under krisberedskapsveckan. 

Den nya styrelsen som valdes i oktober2017, (elva ordinarie och en suppleant) har haft en stor 

uppgift i att få ekonomin på fötter. Tyvärr drabbades vi av att en ledamot, Anders Blomqvist hastigt 

avled. En ledamot Åsa Helldén-Roucco (tillika vice ordförande) lämnade styrelsen i januari 2019, p g a 

av att uppdraget inte fungerade med hennes arbete. En ledamot, Elisabet Nilsson fick nya stora 

utredningsuppdrag och har inte kunnat närvara under perioden, och slutligen, en ledamot, Tomas 

Varberg utsågs till ny generalsekreterare den 1 januari 2019, och lämnade i samband med det 

styrelsen.     

Under 2018 hade vi Jan Alzander som Tf Generalsekreterare, med 10 % tjänstgöring.       

Förbundet har historiskt haft en Generalsekreterare på 100%, så detta har inneburit att en 

hel del av Generalsekreterares arbetsuppgifter har fått fördelas ut till andra.  

Det har jobbats hårt med att få ekonomin på fötter, och nu ser det ut att ljusna. Kansliet har bytt 

kontorslokaler som nu är mer ändamålsenliga och dessutom billigare.  

Den låga bemanningen på kansliet har medfört mindre stöd till föreningar och distrikt, vilket är 

mycket beklagligt, den låga bemanningen är ohållbar i längden, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. 

Därför är det glädjande att vi under 2019 kan öka vår personalstyrka på kansliet, och även med en 

tjänst för att stödja våra två verksamhetsledare och samordnare. 

Civilförsvarsförbundet har en mycket viktig uppgift i dagens samhälle och behovet av en rikstäckande 

och lokalt förankrad civil försvarsorganisation är större än på många år.       

Våra utbildningar har blivit allt viktigare i dagens sårbara samhälle.  

För att nå framgång och kunna möta de många behov som finns, krävs att alla drar åt samma håll, 

inom och mellan de olika nivåerna i organisationen. Tillsammans är man starkare.   

Vid årets stämma finns propositioner från förbundsstyrelsen och motioner från distrikt och 

föreningar. Det är förbundsstämmans uppgift att lägga fast den gemensamma grunden och 

Civilförsvarsförbundets gemensamma väg framåt. 

Svedala i september 

Gunilla Nordgren 
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Du ansvarar själv för att ta med 
alla handlingar till förbundsstämman! 

Lokala resor med kollektivtrafik (ej taxi): 
Ersätts av förbundet mot kvitto. 
Bilparkering: 
Parkering utomhus (70 kr/dygn) samt parkeringsgarage (130 kr/dygn). Betalning sker i receptionen. 
Registrering av ombud: 
Alla ombud ska registrera sig.  
Registreringen sker i anslutning till konferenslokalen kl. 11.00 - 12.00 dag 1. 

Placering i plenisalen: 
I plenisalen är ombuden placerade distriktsvis enligt de anvisningar som finns i salen. 
Måltider: 
I samband med anmälan har deltagare meddelat önskemål och matallergier. 
Boendet på hotellet: 
Boende har bokats enligt inlämnat önskemål. 
Incheckning efter kl. 17.00 hos kansliets personal. Information om detta ges på plats. 
Utcheckning innan kl. 12 
Frukost kl. 06.00-11.00 (6-10 vardagar). 
Lokaler: 
Bordeax 1-3, Alsace, Cognac, Provence och Armagnac 
Stämma och boende: 
Good Morning+ Malmö  - Stadiongatan 21, 217 62 Malmö 
Tel: 040-672 85 70, Fax: 040-672 85 75, E-post: malmo@gmorninghotels.se 

Hotellet ligger ett stenkast från Stadionmässan och Swedbank Stadion. 

MED BIL 
Hotellet ligger 1km från såväl E4, E6 som E20. Ta avfart Svågetorp mot Malmö C och Sjukhus. 
Följ Trelleborgsvägen och ta vänster vid första trafikljuset mot Stadiongatan. Passera två trafikljus, 
hotellet ligger på höger sida.  
FRÅN MALMÖ CENTRAL 
Med Skånetrafiken tar du dig med buss nummer 6 och buss nummer 34 till station Södertorp. Du 
kan enkelt planera din resa med Skånetrafiken: www.skanetrafiken.se. 
FRÅN MALMÖ AIRPORT 
Ta flygbussen mot Malmö Central, därifrån tar du ovan färdsätt.  

HÄMTNING VID FLYG OCH TÅG 
Malmö distriktet hjälper till att hämta upp deltagare vid tåg och flyg för skjuts till hotellet. Önskas 
detta meddela ankomsttid, antal personer och upphämtningsplats till: per-j2011@hotmail.com 
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Förbundsstämma 2019 – Program 
Lördag 12 oktober 2019 

Tid Aktivitet 

12:00 Lunch 

13:00             Inledningsanförande av förbundsordförande Gunilla Nordgren 

13:15 Anförande av Beatrice Ask, riksdagsledamot, ordförande i Försvarsutskottet och 
ledamot i försvarskommittén 

13:45 Anförande av Annelie Hultén, Landshövding Skåne  

14:15 Fika 

14:45 Stämmoförhandlingarna inleds 

15:50 Ekonomi och kansli, Tomas Warberg och Lena Esbro 

16:00  Stämmoförhandlingarna fortsätter 

16:45 Paus för incheckning hos förbundets personal.  

17:00 Påverkanstorg, plan 1 

18:00 Stämman ajourneras 

19:00 Middag, startar med medaljutdelning 

Söndag 13 oktober 2019 

Tid Aktivitet 

08:30 Stämman återupptas 

10:00 Fika 

10:30 Stämman återupptas 

13:00 Lunch 

14:00  Stämman återupptas vid behov och avslutas när stämman är klar 

Ombud och förbundsstyrelse ombeds att planera för deltagande under hela den programsatta 
tiden 
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Förbundsstämma 2019 – Dagordning 
1. Inledning.

2. Upprop och fastställande av röstlängd.

3. Fråga om förbundsstämman är i stadgeenlig ordning utlyst.

4. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundsstämman.

5. Val av protokollförare för förbundsstämman.

6. Val av två personer att tillsammans med ordförande justera protokollet.

7. Val av tre rösträknare (andra än protokolljusterarna).

8. Fastställande av arbetsordning för förbundsstämman.

9. Val av fem personer som beredningsutskott.

10. Arbete i påverkanstorg.

11. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för verksamhetsåren 2017 och 2018.

12. Behandling av revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2017 och 2018.

13. Fastställande av resultat- och balansräkningar för verksamhetsåren 2017 och 2018.

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåren 2017 och 2018.

15. Fråga om ersättning till förbundsstyrelsen, arbetsutskott och revisorer.

16. Proposition nr P 1 om medlemsavgift
M 4 angående tak för medlemsavgift, M 6 angående förbundsavgift, M 14 angående
betalning av medlemsavgiften, M 15 angående ekonomi för distrikt och föreningar

17. Proposition nr P 2 Ändring av stadgar

18. Proposition nr P 3 Inriktningsplan 2020 - 2023

19. Proposition nr P 4 Värdegrund

20. Rapport Civil AB årsredovisning

21. Motion M 1 Motion om hemsida
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22. Motion M 2 Motion om utskick av inbetalningskort

23. Motion M 3 Motion om marknadsorientering och affärsutveckling

24. Motion M 5 Motion ekonomiskt stöd från Civil AB

25. Motion M 7 Motion om antal ombud till stämman

26. Motion M 8 Motion om att förstärka distriktens uppgifter

27. Motion M 9 Motion om att förbjuda dubbelt medlemskap

28. Motion M 10 Motion angående rutiner och regler för medlemsregister

29. Motion M 11 Motion om uttagning av instruktörer 2.6

30. Motion M 12 Motion om instruktörsuppdrag och profilkläder

31. Motion M 13 Motion om brutet räkenskapsår

32. Motion M 15 Motion om utbildning och ekonomiska förutsättningar lokalt och regionalt

33. Motion M 16 Motion om utrustning till instruktörer

34. Motion M 17 Motion om reseersättning instruktörer Civil AB

35. Motion M 18 Motion om validering av kunskaper

36. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen.

37. Val av förbundsordförande.

38. Val av förste resp. andre vice förbundsordförande.

39. Val av ledamöter.

40. Val av ordinarie revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor.

41. Val av personliga ersättare för revisorerna, varav en ska vara auktoriserad revisor.

42. Val av valberedning om högst fem personer, varav en ordförande.

43. Avtackningar.

44. Avslutning.
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Förbundsstämma 2019 - Val av valberedning 
Förbundsstämman ska utse en valberedning för tiden fram till den ordinarie förbundsstämman 
år 2021. 

Det beredningsutskott som väljs vid stämman ska lämna förslag till ny valberedning. 
Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av högst fem personer, varav en ska utses att vara 
ordförande. 

Nomineringar till valberedning ska lämnas senast kl. 17:00 dag 1 till någon av dem som ingår 
i beredningsutskottet. 

I den avgående valberedningen står David Wibeck (ordförande), Laila Göransson och Agneta 
Lipkin till förfogande för omval.  

För att ha en god personkännedom bör det finnas personer från samtliga fyra regioner, dvs. 
norra, mellersta, västra och södra regionen. 
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Förbundsstämma 2019 -  
Förslag till arbetsordning för förbundsstämman 
 
Upprop 
 
Upprop förrättas genom att förteckningen över registrerade ombud godkänns med angivande av 
antalet närvarande ombud. 
 
Ombud får inte ansluta till eller lämna stämman utan att detta först antecknats i röstlängden av 
stämmans sekreterare. Sekreteraren informerar tjänstgörande ordförande om förändringar i 
ombudens närvaro. 
 
Debatt och förslag 
 
1. Ordet begärs skriftligen på särskild blankett. 
 
2. Inlägg i debatten görs från talarstolen.  
 
3. Tiden för varje talare, utom föredragande, är begränsad till tre (3) minuter, om stämman för 

viss fråga inte beslutar annat. 
 
4. Förslag (yrkanden) lämnas skriftligt till stämmoordförande. Förslaget ska innehålla 

förslagsställarens namn och namnet på det distrikt som den representerar. 
 
5. När debatten förklarats avslutad får inga förslag i den debatterade frågan lämnas. 
 
Omröstning och val 
 
1. Alla beslut - utom val - fattas med acklamation eller öppen omröstning. 
 
2. Val sker med sluten omröstning, om inte stämman enhälligt beslutar att omröstningen ska 

vara öppen. 
 
3. Öppen omröstning sker genom uppräckning av röstkort. Varje ombud tilldelas ett (1) 

röstkort. Röstkortet, som har röd färg, är personligt och får inte överlåtas. 
 
4. Valda rösträknare ansvarar för att endast behöriga ombud deltar i omröstningen. 

 
5. Tillkommande nomineringar för val av förbundsstyrelse och förtroendevalda revisorer ska 

lämnas till valberedningens sammankallande senast klockan 15:30 dag 1. 
 

6. Nomineringar till valberedningen ska lämnas till någon i beredningsutskottet senast kl. 17:00 
dag 1. 

 
 
 
 

10



Påverkanstorg 

Syfte 

Arbetsprocessen med påverkanstorg syftar till att fördjupa och bredda diskussionerna på 
förbundsstämman samt öka delaktigheten hos alla närvarande, inte enbart ombuden. 

Kort presentation av arbetsformen 

Påverkanstorget genomförs i form av ett antal inflytandepunkter. Varje inflytandepunkt 
omfattar en eller flera punkter på dagordningen för förbundsstämman. Även andra frågor kan 
diskuteras, men inte behandlas av pågående förbundsstämma. 

Vid varje inflytandepunkt finns det en utsedd samtalsledare med uppgiften att leda samtalen och 
se till att resultaten dokumenteras. För uppgiften att dokumenterare vad påverkanstorget kommer 
fram till finns det en utsedd dokumentatör. 

Alla ombud och övriga närvarande har rätt att delta i en inflytandepunkt på lika villkor, både 
genom att delta i diskussionen och lägga förslag. 

Så här går det till 

o Deltagarna väljer själva vilken eller vilka inflytandepunkter de vill delta i. I praktiken blir
lokalens storlek gränssättande för hur många som kan delta.

o Samtliga förslag som väcks vid en inflytandepunkt ska sättas upp så snart de kommit
fram. Detta för att alla vid varje given tidpunkt ska kunna se vilka förslag som är aktuella.
Förslag ska märkas så att det framgår om vem eller vilka som lagt förslaget.

o Samtalsledaren ansvarar för att alla ges möjlighet att komma till tals. Försök att göra
inläggen korta men kärnfulla.

o Samtalsledaren kan föreslå deltagare att prata ihop sig om det finns flera snarlika förslag.

o Samtalsledaren ser till att förslagen sammanställs och överlämnas till förbundsstyrelsen
för genomgång. Förbundsstyrelsen har då möjlighet att revidera sitt förslag innan
behandlingen av ärendet inleds.

Beredningsutskott 

Stämman väljer fem (5) personer till ett beredningsutskott. 

När så många förslag i en fråga framkommit, att av detta eller andra skäl ett direkt avgörande inte 
kan ske, avslutas den första behandlingen av frågan med att den hänskjuts till 
beredningsutskottet. 

Efter verkställd utredning eller sammanjämkning av förslagen lägger utskottet fram sitt utlåtande 
för stämman, som i en andra behandling avgör frågan. 

Beredningsutskottet bereder även valet av ny valberedning. 
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Förbundsstämma 2019 
- Påverkanstorg 
 

Grupp A 
Lokal: Alsace 

Stadgar och medlemsavgift 
Här behandlas proposition nummer 1 och 2 samt Motionerna 4, 6,7, 9, 13, 14 och del av 15 
Närvarande styrelse och personal: Georgios Kontorinis, Jan Björkman, Lena Esbro 

 

Grupp B 
Lokal: Cognac 

Inriktningsplan och värdegrund 
Här behandlas proposition nummer 3 samt Motionerna 11 och 12 
Närvarande styrelse och personal: Kent Öhgren, Jan Cedmark, Gabriella Andersson 

 
Grupp C 
Lokal: Provence 

Hemsida och medlemsregister 
Här behandlas Motionerna 1, 2 och 10  
Närvarande styrelse och personal: Gunilla Nordgren, Hanna Mehaj, Annika Jonsson 

 

Grupp D 
Lokal: Armagnac  

Uppdrag och Civil AB 
Här behandlas Motionerna 3, 5, 8, del av 15, 16, 17 och 18  
Närvarande personal: Tomas Warberg, Carina Wiro, Åsa Hagelberg 
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P 1 
Proposition om medlemsavgift 

Sveriges Civilförsvarsförbund har vänt den ekonomiska trenden men det finns fortfarande 
stora ekonomiska utmaningar och behov av investeringar för att kunna möte myndigheternas 
krav och medlemmarnas/föreningar behov. Bland annat investeringar i medlemsregister, 
hemsida, stärka verksamheten. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsstämman att besluta att från och med 1 
januari 2020 ta ut 75 kronor i avgift per medlem och år. 

Att fortsätta återuppbygga ekonomin är en ödesfråga. Inte bara för den centrala verksamheten 
utan också för förbundets övriga delar; distrikt, föreningar och medlemmar. En ordnad 
ekonomi är också en förutsättning för att kunna bidra till enskilda människors självskydd och 
till samhällets krishanteringsförmåga. Om förbundets centrala funktioner avvecklas skulle 
också det statliga verksamhetsstödet, statsbidraget till FRG, självskyddsutbildning med mera 
upphöra. Ett enormt kunskapskapital hos instruktörer och andra funktionärer skulle gå 
förlorat, liksom det engagemang som idag uppmuntras och möjliggörs genom statlig 
finansiering. FRG-verksamheten, som behöver utvecklas och stärkas, skulle inte längre få ett 
stöd som garanterar dess fortlevnad. Detta känns särskilt olyckligt mot bakgrund av det 
moderna samhällets ökade osäkerhet och insikten om att det säkerhetsarbete som vi idag utför 
tvärtom behöver förstärkas. Samt kunna vara en del av det framtida totalförsvaret. 

Den avgift som beslutades på stämman 2017  i samband med en rad åtgärder  av 
förbundsstyrelsen har bidragit till att börja få balans på ekonomin men vi har fortfarande en 
skuld till MSB samt stora investeringsbehov. Med den konstruktion som vi har idag skulle vi 
ha svårt att införa ett tak eller lägstanivå på medlemsavgiften. 

Ett tak på medlemsavgiften skulle begränsa föreningarnas frihet att själv bestämma sin 
medlemsavgift. Vi kan heller inte sätt en lägsta avgift eftersom många föreningar då skulle 
behöva höja sina medlemsavgifter. Det är upp till varje förening att göra en bedömning om 
hur stor medlemsavgiften ska vara utöver den delen av avgiften som ska gå till förbund och 
distrikt. Vi anser att en procentsats fördelning av medlemsavgifterna är inte aktuell.  

Om förbundets och distriktens funktioner inte längre kan finansieras kommer det heller inte 
finnas förutsättningar för att samlas till förbundsstämmor, förbundsråd, möten med 
samverkansråd i regionerna eller annan stödverksamhet. Vi skulle heller inte ha kvar en 
instans för att bilda opinion i våra hjärtefrågor gentemot politiker och myndigheter. En viktig 
röst i Sveriges säkerhetsdebatt skulle gå förlorad. Vi vill fortsätta vara en öppen, demokratisk 
och nära organisation. 

Nu har varit många år av diskussioner och olika uppfattningar gällande medlemsavgiften 
förbundsstyrelsen anser att vi inom hela Sverige är mogna att ta nästa steg och enas om ett 
förslag som gynnar alla nivåer inom organisationen föreningar, distrikt och förbundet centralt. 
Inte minst måste vi ha fokus på medlemmen i centrum och det är egentligen medlemmarna 
som betalar avgiften. Med anledning av ovanstående föreslår vi: 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att från och med 1 januari 2020 ta ut 75 kronor utöver den av föreningen bestämda 
medlemsavgiften, av detta behåller förbundet 50 kr och 25 kronor går till distrikten. 
Betalningen görs genom att 75 kronor dras av från de medlemsavgifter som kommer in 
och resterande belopp betalas ut till föreningarna. För alla nya medlemmar är avgiften 
just nu 175 kr där förbundet behåller 50 kronor och 25 kronor går till distriktet och 100 
kronor går till föreningen. 

Samt yrka bifall till M6 och M14.  

M4 avslås. Attsatserna 6 och 7 i motion 15 avslås. 

Ett tak på medlemsavgiften skulle begränsa föreningarnas frihet att själv bestämma sin 
medlemsavgift. Vi kan heller inte sätt en lägsta avgift eftersom många föreningar då skulle 
behöva höja sina medlemsavgifter. Det är upp till varje förening att göra en bedömning om 
hur stor medlemsavgiften ska vara utöver förbundsavgiften. Vi kan heller inte sätta en 
procentsats fördelning av medlemsavgifterna.  
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Civilforsvarsforbundet 
Kristianstad forening 

Motion till civilforsvarsforbundets arsstamma 2019. 

Verksamhet/utbildning och ekonomiska fdrutsattningar lokalt och 

regionalt. 

Foreningarna star for drivkraften i hela organisationen.

2019-06-05 

Forbundets(CFF) regelverk maste darfor ge forutsattningar for lokal forening och distrikt att 
utveckla och starka verksamheten. Mojlighetema att fa intakter ar har av avgorande betydelse.
Utvecklingen inom forbundet de senaste 6 aren har tyvarr medfort att inkomstbringande 
utbildningar och andra verksamheter har reducerats kraftigt. Kursutbudet har begransats och
tilldelningen av uppdragsstyrda utbildningar minskats. 
A vbryts inte denna trend kommer till slut manga foreningar och distrikt att forsvinna. 
FRG nya regelverk ar mycket bra och visar att <let gar att gora positiva forbattringar. som gynnar
verksamheten. FRG ar en viktig plattform for att synliggora CFF:s verksamhet. 

CFF maste beakta framgangsfaktorer. 
CFF maste beakta frarngangsfaktorema battre Den storsta frarngangsfaktom lokalt ar dock att vi 
syns i samhallet. Detta gar vi endast om vi har mojlighet att salja in och genomfora utbildning bade
for ideella och kommersiella organisationer i stor omfattning. Nar det galler inttikter sa innebar 
dagens system alt aktiva instruktorer och Civil AB kan tjtina stora pengar. 

Konkreta fdrslag. 
Utbudet av utbildningar maste oka och regelverket ses over sa att lokal niva bade kan salja in 
kurser och fa ersattning for dessa. Civil AB skall alaggas att till forening som salt in kurser ge 
halva vinsten till forening/distrikt. 

• Ordna uppdrag med energiinformation dar del av uppdragsmedel gar till distrikt/forening. 
• Tillat att "minst 72-timmar" :far genomfors aven med befmtliga 72-tim informatorer och att

forening/distrikt kan ta ut ersattning pa t.ex. 500 kr/information. 
• Civil AB verksamhet maste forstarkas 
• Tillat att forening saljer in olika informationer for ideell organisation och att ersattningen

behalls av forening. 
• Ta bort alla personliga ersattningar om man saljer in en kurs i Civil AB regi. Detta starker

namligen inte forenings/distrikts ekonomi. Ev. ersattning skall ga till forening/distrikt. 
• Infor en lagsta medlemsavgift pa 200 kr inom forbundet dar en del ar avgift till forbundet.
• Yid nyrekrytering av medlem skall minst 80% av avgiften ga till forening. 

Yrkande 
Yrkas pa att Civilforsvarsforbundets styrelse beaktar ovanstaende och arbetar frarn regelverk som
sakerstaller ekonomi pa lokal och regional niva i enlighet med lamnade forslag. 

Ovanstaende���on har efter remiss for yttrande av styrelseledarnoter, faststallts 2019-06-06.(a 
_ . ..i d-t f &t-1 ::f(ut-1-A �
Gorgen Svensson 

16rdforande 1

M 15
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P 2 
 
Ändring av stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund 
 
Med anledning av beslut som fattas av stämman samt förändringar i omvärlden och 
inom egna organisationen är det lämpligt att även stadgarna uppdateras. 
Civilförsvarsförbundet är en del av totalförsvaret idag och därmed är viktigt att 
framgår även från våra stadgar. 
 
Därför förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman  
Att § 2 Verksamhet inleds med förbundet utgör en del av totalförsvaret 
 
Vi har en stående diskussion kring medlemsavgiften och att i den mån som 
stämman beslutar i enlighet med P1  
 
förbundsstyrelse föreslår 
 
att i § 3 tilläggs följande: Medlemsavgiften består av föreningens avgift och av 
stämman beslutad avgift till förbund och distrikt. 
 
att i samma § sätta punkt efter medlemsavgift och resterande meningen som 
börjar med ”till en civilförsvarsförening…. Civilförsvarsförbund” tas bort 
 
att i § 8 gällande valbarhet lägga till ett förtydligande innan ordet medlem i 
förbundet. Det föreslås att det står fullt betalande medlem i förbundet 
 
att hedersmedlemmar blir avgiftsbefriade och därmed ändra § 9. Den nya 
skrivningen som föreslås är att ordinarie stämma kan på förslag av respektive 
styrelse utse särskilt förtjänst person till hedersmedlem i förbundet som 
därmed blir avgiftsbefriad. 
 
att i § 13 lägga till på dagordningen även fastställandet av förbundsavgift 
 
att av språkliga skäl ändra nuvarande skrivning i § 19 till ett tydligare sådan 
gällande revisorer och deras ersättare. Den nya skrivningen som föreslås är 
att för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning ska finnas två 
revisorer och två ersättare. Av dessa ska en ordinarie och en ersättare vara 
auktoriserade revisorer. 
 
att i stadgarna för distrikt inom Sveriges Civilförsvarsförbund § 3 ändra 
procenten av en femte del med ordet majoriteten istället 
 
att i övrigt ersätta inom stadgarna ordet verksamhetsledare till 
förbundsanställda 
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Stadgar för  
  

Sveriges Civilförsvarsförbund  
  

  Förbund, distrikt och föreningar  
      

  Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010  
  

  
  
  

  Reviderade av förbundsstämman den 12 -13 oktober 2019 
Gemensamma stadgar för förbund, distrikt och föreningar §§ 1 – 11  
  
§ 1 ÄNDAMÅL   
Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell, demokratisk och rikstäckande frivillig 
försvarsorganisation. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. All verksamhet bygger på 
vår gemensamma värdegrund. 
  
Förbundets mål är säkerhetsmedvetna människor, som genom sitt agerande stöder såväl individen 
som samhället.  
  
Förbundet verkar för att stärka demokratin och människovärdet samt bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling. 
  
§ 2 VERKSAMHET   

Förbundet utgör en del av totalförsvaret och är verksamt inom områdena trygghet, säkerhet och 
överlevnad utifrån den enskilda människans behov och förutsättningar.  
  
Förbundets verksamhet omfattar:  

• Opinionsbildning för ett tryggt och säkert samhälle.  
• Information och utbildning för att stärka människornas förmåga att förebygga och 

hantera utsatta lägen.  
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• Insatser i samband med olyckor och kriser i samhället.  
• Uppdragsverksamhet som främjar förbundets ändamål.  

 
  
§ 3 MEDLEMSKAP  
 
Medlem är den person som betalt medlemsavgift. Medlemsavgiften består av föreningens avgift 
och av stämman beslutad avgift till förbund och distrikt. 
 
Medlem är den person som betalt medlemsavgift. till Sveriges Civilförsvarsförbund. Medlemmen 
kan välja att vara ansluten till en lokal Civilförsvarsförening eller at vara ansluten till 
Civilförsvarsförbundet centralt. 
  
Juridiska personer som ställer sig bakom Civilförsvarsförbundets verksamhet kan beviljas 
stödjande medlemskap utan rösträtt.  
  
Medlem som trots påminnelse, inte betalt sin medlemsavgift innan verksamhetsårets slut förlorar 
sitt medlemskap.  
 
Betalande medlem omfattas av Civilförsvarsförbundets försäkringar. 
  
Medlem som motarbetar Sveriges Civilförsvarsförbunds ändamål eller agerar på sådant sätt att 
dess anseende kan skadas får uteslutas av förbundsstyrelsen efter samråd med berörd förening.  
  
§ 4 CIVILFÖRSVARSFÖRENING  
Civilförsvarsförening, nedan kallad förening, är en av förbundsstyrelsen godkänd förening, vars 
geografiska område i regel omfattar en kommun.  
  
Annat geografiskt område kan fastställas av förbundsstyrelsen på förslag av berörda föreningar.  
  
§ 5 DISTRIKT  
Distrikt är ett samverkansorgan för civilförsvarsföreningarna inom ett län eller det område som 
fastställs av förbundsstyrelsen i samråd med berörda föreningar.  
  
§ 6 BESLUTANDE ORGAN  
Högsta beslutande organ är    
för förbundet -förbundsstämman  
för distriktet  - distriktsstämman   
för föreningen - föreningsstämman  
  
§ 7 VERKSAMHETSÅR  
Förbundets, distriktens och föreningarnas verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.  
  
§ 8 VALBARHET  
Valbar till ombud vid förbundsstämma, distriktsstämma samt ledamot i förbunds-, distrikts- eller 
föreningsstyrelse och till ersättare för dessa är varje /fullt betalande/medlem i förbundet.  

24



Den som är anställd av förbund, distrikt eller förening får inte väljas till ombud vid stämma eller 
till ledamot av styrelse på distrikts- eller förbundsnivå. Revisor får inte väljas till ombud vid 
stämma eller medlem av styrelse där den är vald som revisor.  
  
§ 9 HEDERSMEDLEM 
Ordinarie stämma kan på förslag av respektive styrelse utse särskilt förtjänt person till 
hedersmedlem i förbundet är avgiftsbefriat.  
  
§ 10 STADGEÄNDRING  
Förslag till ändring av stadgarna kan lämnas av förbundsstyrelsen, distrikt eller förening samt av 
enskild medlem som motion.  
  
Stadgeändring för förbundet kan endast beslutas på förbundsstämma. För besluts giltighet fordras 
beslut på ordinarie stämma med minst fem sjättedels majoritet eller med minst två tredjedels 
majoritet vid två på varandra följande stämmor med minst två månaders mellanrum och där en av 
stämmorna skall vara ordinarie.  
  
§ 11 TVISTER  
Tvister rörande tolkningen av stadgarna avgörs av förbundsstyrelsen.  
  
Andra uppkomna tvister inom förbundet, som inte kan lösas på annat sätt, kan avgöras av allmän 
domstol.  
 
Förbundet §§ 12 – 20  
  
§ 12 FÖRBUNDSSTÄMMA  
• Förbundsstämman består av ombud, nominerade av civilförsvarsföreningarna och valda av 

distriktsstämman.  
  
• Varje distrikt utser två ombud. Därutöver fördelas 75 ombud proportionellt mellan distrikten 

i förhållande till de i varje distrikt ingående föreningarnas medlemsantal vid kalenderårsskiftet 
närmast före ordinarie stämma.  

  
• Ombud och ersättare för dessa väljs för tiden från och med samma års ordinarie stämma och 

intill nästföljande ordinarie stämma.  
  
• Stämman är beslutsmässig när fler än hälften av ombuden är närvarande.  
  
• Ordinarie stämma hålls vartannat år senast den 15 oktober.  
  
• Extra stämma hålls för behandling av visst ärende om förbundsstyrelsen finner sådan 

nödvändig, eller revisorerna så påkallar, eller då minst en femtedel av civilförsvars- 
föreningarna begär det.  

  
• Tid och plats för stämman beslutas av förbundsstyrelsen.  
  
• Kallelse till stämma utfärdas skriftligen av styrelsen till distrikten och föreningarna:  
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- till ordinarie stämma senast nio månader före stämman, och - till extra stämma senast en 
månad före stämman.  

  
 Ärendelista och övriga handlingar översänds till ombuden, distrikten och föreningarna:  
 för ordinarie och extra stämma senast tre veckor före stämman.  
  
• Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet utom för ärenden enligt § 10 och § 20.  
  
  Omröstning sker öppet. Personval sker genom sluten omröstning om så begärs.  
  
      Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden inte har rösträtt sker lottning.  
  
  Vid lika röstetal i sluten omröstning sker lottning.  
  
 Vid sluten omröstning ska valsedel innehålla högst det antal namn på personer som ska 
väljas, annars är rösten ogiltig.  
  
• Röstberättigade vid stämman är närvarande ombud.  
  
 Ombud, som är styrelseledamot eller ersättare för sådan, får inte delta i beslut om   ansvarsfrihet 
för styrelsen.  
  
• Varje medlem i förbundet har närvarorätt vid stämman.  
  
 Styrelseledamot och revisor samt ersättare för dessa, som inte är ombud, har yttrande- och  
förslagsrätt.  
  
  
§ 13 ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA  
• Vid stämman ska följande ärenden tas upp:  

• Upprop och fastställande av röstlängd.  
• Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna.  
• Val av ordförande och två vice ordförande för stämman.  
• Val av protokollförare för stämman.  
• Val av två personer som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet samt 

val av tre rösträknare.  
• Godkännande av ärendelistan samt fråga om det finns ärenden enligt punkt 19.  
• Val av fem personer som beredningsutskott.  
• Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för de senaste verksamhetsåren.  
• Behandling av revisorernas berättelser för samma tid.  
• Fastställande av resultat- och balansräkningar samt bokslutsdisposition för de senaste 

verksamhetsåren.  
• Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för den tid revisionen omfattar.  
• Fråga om ersättning till förbundsstyrelsen, dess arbetsutskott och revisorer.  
• Behandling av motioner.  
• Fastställande av avgift till förbund och distrikt. 
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• Fastställande av verksamhetens inriktning och ekonomiska riktlinjer.  
• Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen.  
• Val av styrelse och revisorer:  

• ordförande  
• förste och andre vice ordförande  
• övriga ledamöter i förbundsstyrelsen  
• ersättare för ledamöterna och tjänstgöringsordning för dem  
• revisorer och ersättare för dem  

• Val för tiden till och med nästa ordinarie stämma av valberedning om högst fem 
ledamöter, varav en ordförande.  

• Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslagit förbundsstämman samt övriga 
ärenden.  

• Ärenden, som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt § 13.3 nedan.  
  
• Motion ska för att kunna behandlas vid stämman vara skriftlig och inkommen till       

förbundsstyrelsen senast fyra månader före stämman. Enskild medlem, förening och distrikt            
har rätt att lämna motion. Motion tas upp vid förbundsstämman med förbundsstyrelsens       
yttrande.  

  
• Ärende, som inte tagits upp på ärendelistan får tas upp till behandling om förbundsstämman           

enhälligt beslutar detta och det inte avser ändring av stadgar eller upplösning av förbundet.  
  
• Nominering av personer för val enligt § 13.1 p 16 ovan ska ha inlämnats av distrikt eller   

förening till valberedningens ordförande senast fyra månader före stämman.  
    Valberedningen har även rätt att själv föreslå kandidater.  
    Anställd inom Civilförsvarsförbundet är inte valbar. 
    Föreslagen person ska ha godkänt nomineringen.  
 Uppgift om de nominerade personerna samt valberedningens förslag ska bifogas ärendelistan för 
stämman.  
  Ersättare ska anges i den ordning de föreslås tjänstgöra.  
 Vid stämman har ombuden rätt att till val föreslå annan person än av valberedningen  föreslagen.  
  
  
  
  
§ 14 ÄRENDEN VID EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA  
Vid extra förbundsstämma får endast följande ärenden förekomma:  

• Ärenden enligt § 13.1 p 1 – 7 ovan.  
• Behandling av ärenden enligt kallelsen.  

  
§ 15 FÖRBUNDSSTYRELSEN  
Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.  
  
Styrelsen består av ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt ytterligare minst fyra 
och högst åtta ledamöter.  
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För ledamöterna får finnas högst fyra ersättare, valda i den ordning de ska tjänstgöra vid ledamots 
förhinder.  
  
Ledamöter och ersättare nomineras enligt § 13 p 4 och väljs vid varje ordinarie förbundsstämma 
för tiden till och med nästa ordinarie stämma.  
  
Mandatperioden är två år. Omval får ske.  
  
Ledamöternas ersättare har närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsens sammanträden.  
  
Förbundsstyrelsen har rätt att till sig adjungera utomstående att delta i sammanträden eller för 
behandling av visst ärende. Adjungerad person har yttranderätt, men inte rösträtt.  
  
§ 16 FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPGIFTER   
Förbundsstyrelsen är förbundets förvaltande och verkställande organ.  
  
Förbundsstyrelsen har främst följande uppgifter:  
  

• Verkställa förbundsstämmans beslut.  
• Förbereda ärenden till förbundsstämman.  
• Verka för utveckling av förbundets verksamhet.  
• Ansvara för förbundets tillgångar.  
• Fastställa verksamhetsplan och budget för varje verksamhetsår.  
• Upprätta årsredovisning för varje verksamhetsår.  
• Anställa och entlediga generalsekreterare och övrig nödvändig personal samt att träffa 

överenskommelse om löne- och anställningsvillkor.  
• Fastställa instruktion för generalsekreteraren.  
• Fastställa delegationsordning för arbetsutskott, ordförande och generalsekreterare.  
• Pröva och besluta om förenings och distrikts bildande och upphörande.   
• Utfärda anvisningar för verksamhetens bedrivande och fastställa villkor för ekonomiska 

ersättningar.  
• Besluta om ekonomiska bidrag till distrikt och föreningar.  
• Besluta om utmärkelser.  
• Besluta om uteslutning av medlem ur förbundet, distrikt eller förening.  

  
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst en tredjedel av 
ledamöterna i förbundsstyrelsen begär det. Kallelse ska utfärdas senast två veckor före 
sammanträdet.  
  
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna inklusive tjänstgörande 
ersättare är närvarande.  
Beslut fattas med öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.  
  
Vid sammanträde ska protokoll föras, justeras av ordföranden och ytterligare en tjänstgörande 
ledamot.  
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Förbundsstyrelsen har rätt att delegera vissa uppgifter till utskott och ska då besluta om 
delegationsordning för dessa.  
  
§ 17 GENERALSEKRETERAREN  
Generalsekreteraren är förbundets högste tjänsteman.  
Generalsekreteraren har arbetsgivaransvaret för personal anställd av förbundet.  
  
§ 18 FIRMATECKNING  
Förbundets firma tecknas av den eller de personer förbundsstyrelsen utser.  
  
Firmatecknare får inte utan särskilt bemyndigande av förbundsstyrelsen för förbundets räkning 
inköpa fastigheter, avyttra eller med inteckning belasta förbundet tillhörig egendom eller placera 
förbundets medel eller bevilja lån.  
  
§ 19 REVISION  
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning ska finnas två revisorer och två 
ersättare. Av dessa ska en ordinarie och en ersättare vara auktoriserade revisorer. Val sker vid 
varje ordinarie förbundsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma.  
  
Räkenskaper och övriga för revisionen nödvändiga handlingar ska överlämnas till revisorerna i så 
god tid att handlingarna och revisorernas berättelser är klara senast fem veckor före 
förbundsstämman.  
  
Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid förbundsstämman samt vid förbundsstyrelsens 
sammanträden. De ska underrättas om sammanträdena.  
  
§ 20 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET  
För förbundets upplösning fordras beslut av två på varandra följande förbundsstämmor med 
minst en månads mellanrum, varav den ena stämman ska vara ordinarie. För att beslutet ska vara 
giltigt krävs minst fem sjättedels majoritet vid båda stämmorna.  
  
Sveriges Civilförsvarsförbunds kvarvarande tillgångar ska överlämnas till ett ändamål som 
överensstämmer med förbundets ändamål. Förbundsstyrelsen lämnar förslag till stämman om 
detta.  
  
   
  
  
Stadgar för distrikt inom Sveriges Civilförsvarsförbund  
  
§ 1 ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION  
Distriktet är ett samverkansorgan för civilförsvarsföreningarna, nedan kallade föreningarna, inom 
verksamhetsområdet.  
  
Distriktet ska stödja föreningarna och verka för genomförande av förbundets uppgifter och mål.  
  
Saknas det förening i en kommun ansvarar distriktet på lämpligt sätt för verksamheten.  
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§ 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER  
För distrikt gäller Sveriges Civilförsvarsförbunds stadgar §§ 1 – 11.  
  
§ 3 DISTRIKTSSTÄMMA  

• Distriktsstämman består av ombud från samtliga föreningar i distriktet.  
  

• Förening med upp till 50 medlemmar väljer ett ombud, de med 51-100 medlemmar väljer 
två ombud, de med 101-300 medlemmar väljer tre ombud och de med 301-500 
medlemmar väljer fyra ombud. Därefter väljs ett ombud för varje påbörjat 300-tal 
medlemmar. Som medlemmar räknas de personer som fanns i det förbundsgemensamma 
medlemsregistret vid årsskiftet närmast före ordinarie stämma.  
  

• Ombud och ersättare för dem väljs för tiden från och med samma års ordinarie stämma 
intill nästföljande ordinarie stämma.  
  

• Stämman är beslutsmässig när fler än hälften av ombuden är närvarande.  
  

• Ordinarie stämma hålls minst vartannat år och senast fyra månader före ordinarie 
förbundsstämma.  
  

• Extra stämma hålls för behandling av visst ärende om styrelsen, revisorerna eller 
majoriteten av distriktets föreningar begär det.  
  

• Tid och plats för stämman beslutas av distriktsstyrelsen.  
  

• Kallelse till stämma utfärdas skriftligen av distriktsstyrelsen till föreningarna:  
• till ordinarie stämma senast två månader före stämman.  
• till extra stämma senast en månad före stämman.  
Ärendelistan och övriga handlingar skickas till ombuden och föreningarna senast tre 
veckor före stämman.  
  

• Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet utom för ärenden enligt § 10.  
Omröstning sker öppet. Personval sker genom sluten omröstning om så begärs. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordförande inte har rösträtt 
sker lottning.  

      Vid lika röstetal i sluten omröstning sker lottning.  
      Vid val genom sluten omröstning ska valsedeln innehålla högst det antal namn på 
      personer som ska väljas, annars är rösten ogiltig.  
  
• Röstberättigade vid stämman är närvarande ombud som registrerats.  

Ombud som är styrelseledamot, revisor eller ersättare för någon av dessa, får inte delta i 
beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen eller i val av revisorer eller deras ersättare.  
  

• Varje medlem i förening inom distriktet har närvarorätt vid stämman.  
            Distriktsstyrelseledamot och revisor och ersättare för dessa, som inte är ombud, har  
            yttrande- och förslagsrätt vid stämman. Det samma gäller även för förbundsstyrelsens 
            ledamöter och ersättare, generalsekreteraren och förbundsanställda.  
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§ 4 ÄRENDEN VID ORDINARIE DISTRIKTSSTÄMMA  
• Vid ordinarie distriktsstämma ska följande ärenden förekomma:  

• Upprop och fastställande av röstlängd.  
• Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna.  
• Val av ordförande för stämman.  
• Val av protokollförare för stämman.  
• Val av två personer, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera 

protokollet.  
• Godkännande av ärendelistan samt fråga om det finns ärenden enligt punkt 16.  
• Behandling av distriktsstyrelsens årsredovisningar för de senaste verksamhetsåren.  
• Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.  
• Fastställande av resultat- och balansräkningar samt bokslutsdispositioner för de senaste 

verksamhetsåren.  
• Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning.  
• Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer.  
• Beslut om antalet distriktsstyrelseledamöter och ersättare samt deras mandatperiod.  
• Val av styrelse och revisorer: ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, ersättare för 

ledamöterna och tjänstgöringsordning för dem, samt revisorer och ersättare för dem.  
• Det år ordinarie förbundsstämma äger rum, sker även val av ombud och ersättare för 

dem till förbundsstämman enligt förbundets stadgar § 12 p 1 – 3, samt nominering av 
personer till ledamöter eller ersättare för dem i förbundsstyrelsen, och till icke 
auktoriserad revisor och ersättare för denne.  

• Val för tiden till och med nästa ordinarie stämma av valberedning bestående av minst tre 
ledamöter, varav en ordförande.  

• Behandling av ärenden som styrelsen överlämnat till stämman, av inkomna motioner  
samt av övriga på ärendelistan uppförda punkter.  

• Ärenden som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt § 4.3.  
  
• Motion ska tas upp på stämma med distriktsstyrelsens yttrande. Motionen ska skriftligen vara      

inkommen till styrelsen senast sex veckor före stämman. Enskild medlem och förening har       
rätt att lämna motion.  

  
• Ärende, som inte tagits upp på föredragningslistan, får tas upp till behandling om stämman     

enhälligt beslutar detta och ärendet inte gäller ändring av stadgar eller upplösning av distriktet.  
  
• Föreningars nominering av personer för val ska vara inkommen senast en månad före      

stämman till valberedningens ordförande.  
  
Valberedningen har själv rätt att nominera kandidater.   
  
Föreslagen person ska ha godkänt nomineringen.  
  
Uppgift om de nominerade personerna samt valberedningens förslag ska bifogas ärendelistan för 
stämman  
  
Ersättare ska anges i den ordning de föreslås tjänstgöra.  
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§ 5 ÄRENDEN VID EXTRA DISTRIKTSSTÄMMA  
Vid extra distriktsstämma får endast följande ärenden förekomma:  

• Ärenden enligt § 4.1 p. 1 – 5 ovan.  
• Behandling av ärenden enligt kallelsen  

  
§ 6 DISTRIKTSSTYRELSEN  
Distriktsstyrelsen består av ordföranden samt ytterligare det antal ledamöter som stämman 
beslutat.  
  
För ledamöterna ska finnas det antal ersättare som stämman beslutat.  
  
Ledamöter och ersättare väljs för tiden till och med nästa ordinarie stämma.  
  
Mandatperioden är högst två år. Omval får ske.  
  
Ledamöternas ersättare samt förbundsanställda har yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens 
sammanträden.  
  
Distriktsstyrelsen har rätt att till sig adjungera utomstående att delta i sammanträden eller för 
behandling av visst ärende. Adjungerad person har yttranderätt, men inte rösträtt.  
  
§ 7 DISTRIKTSSTYRELSENS UPPGIFTER   
Distriktsstyrelsen är distriktets förvaltande och verkställande organ.  
  
Distriktsstyrelsen har främst följande uppgifter:  

• Verkställa distriktsstämmans beslut.  
• Förbereda ärenden till distriktsstämman.  
• Vara stödfunktion för föreningarna.  
• Verka för utveckling av distriktet i enlighet med förbundsstämmans och 

förbundsstyrelsens beslut.  
• Ansvara för distriktets tillgångar.  
• Utarbeta en verksamhetsplan och en budget för verksamhetsåret.  
• Upprätta årsredovisning för verksamhetsåret.  
• Fastställa delegationsordning.  
• Lämna yttranden, upplysningar och rapporter till förbundsstyrelsen.  
• Saknas det förening för en kommun ansvarar distriktet på lämpligt sätt för verksamheten.  

  
Distriktsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst en tredjedel av 
ledamöterna begär det.  
  
Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet tjänstgörande ledamöter är 
närvarande. Beslut fattas med öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.  
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Vid sammanträde ska protokoll föras, justeras av ordföranden och ytterligare en tjänstgörande 
ledamot.  
  
Distriktsstyrelsen har rätt att delegera vissa uppgifter till utskott och ska då besluta om 
delegationsordning för detta.  
  
  
  
  
§ 8 FIRMATECKNING  
Distriktets firma tecknas av den eller de personer distriktsstyrelsen utser.  
  
Firmatecknare får inte utan särskilt bemyndigande av distriktsstyrelsen för distriktets räkning 
inköpa fastigheter, avyttra eller med inteckning belasta distriktet tillhörig egendom eller placera 
distriktets medel eller bevilja lån.  
  
§ 9 REVISION  
För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning ska finnas två revisorer och ersättare 
för dessa. Val sker vid varje ordinarie distriktsstämma för tiden till och med nästa ordinarie 
stämma. Omval får ske.  
  
Räkenskaper och övriga för revisionen nödvändiga handlingar skall överlämnas till revisorerna 
efter överenskommelse eller i så god tid att revisorernas berättelse är klara senast tre veckor före 
distriktsstämman.  
  
Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid stämmans samt styrelsens sammanträden. De ska 
underrättas om sammanträdena.  
  
§ 10 DISTRIKTETS UPPLÖSNING  
Förslag om distriktets upplösning ska lämnas till förbundsstyrelsen av distriktsstämman. För att 
förslaget ska få lämnas fordras att det stöds av minst två tredjedelar av närvarande ombud. Vid 
distriktets upplösning tillfaller distriktets tillgångar Sveriges Civilförsvarsförbund.  
   
 
Stadgar för samtliga föreningar inom Sveriges Civilförsvarsförbund  
  
§ 1 ÄNDAMÅL  
Civilförsvarsföreningen, nedan kallad föreningen, ska inom sitt verksamhetsområde verka för att 
genomföra Sveriges Civilförsvarsförbunds uppgifter och mål.  
  
§ 2 GEMENSAMMA STADGAR  
För föreningen gäller Sveriges Civilförsvarsförbunds stadgar §§ 1 – 11.  
  
§ 3 ORGANISATION  
Föreningen ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund och i det distrikt vars geografiska område 
omfattar föreningen.  
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§ 4 FÖRENINGSSTÄMMA  
• Föreningsstämman består av närvarande medlemmar. Varje medlem har en röst. Som 

medlemmar räknas de personer som fanns i det förbundsgemensamma medlemsregistret 
vid årsskiftet närmast före ordinarie stämma.  

  
• Ledamot eller ersättare i förbunds- eller distriktsstyrelsen, generalsekreteraren och  har 

yttrande och förslagsrätt vid stämman.  
  

• Stämman är beslutför med de medlemmar som är närvarande.  
  

• Ordinarie stämma hålls senast den 31 mars varje år. 
  

• Extra stämma hålls för behandling av visst ärende om styrelsen, revisorerna eller mer än 
en tredjedel av medlemmarna begär det.  
  

• Tid och plats för stämman bestäms av föreningsstyrelsen.  
  

• Kallelse till stämman samt ärendelista med nödvändiga handlingar skall av styrelsen 
sändas till medlemmarna senast tre veckor före stämman.  

  
• Vid omröstning avgörs beslut med enkel majoritet utom för ärende enligt § 11.  

  
 Omröstning sker öppet. Personval sker genom sluten omröstning om så begärs.  Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordförande inte har rösträtt sker lottning. 
Vid lika röstetal i sluten omröstning sker lottning. Vid val genom sluten  omröstning 
ska valsedeln innehålla högst det antal namn på personer som ska väljas, annars är 
rösten ogiltig.  
  
• Röstberättigade vid stämma är närvarande medlemmar.  

Medlem som är styrelseledamot, revisor eller ersättare för någon av dessa, får inte delta  
i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisorer eller deras ersättare.  

  
§ 5 ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  
• Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden tas upp:  

• Upprop och fastställande av röstlängd.  
• Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna.  
• Val av ordförande och protokollförare för stämman.  
• Val av två personer, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet.  
• Godkännande av ärendelista samt fråga om det finns ärenden enligt punkt 18.  
• Styrelsens verksamhetsberättelse.  
• Revisorernas berättelse.  
• Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdisposition.  
• Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.  
• Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.  
• Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer för verksamhetsåret.  
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• Beslut om antalet ledamöter och ersättare i föreningsstyrelsen samt deras mandatperiod.  
• Val av styrelse och revisorer:  

Ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare för ledamöter och tjänstgöringsordning 
för dem, samt revisorer och ersättare för dem.   

• Det år ordinarie distriktsstämma äger rum sker val av föreningens ombud och ersättare 
för dem till distriktsstämman, samt nominering av personer för val vid distriktsstämman.  

• Det år ordinarie förbundsstämma äger rum sker nominering av personer för val till 
ombud till förbundsstämman samt personer för val vid förbundsstämman.  

• Val för tiden till och med nästa ordinarie stämma av valberedning om minst tre personer, 
varav en ordförande.  

• Övriga på ärendelistan upptagna ärenden.  
• Ärende som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt § 5.3 nedan.  

  
• Motion till stämman ska vara skriftlig och inkommen till styrelsen senast sex veckor före   

stämman. Varje medlem har rätt att lämna motion. Motion föreläggs stämman med styrelsens   
yttrande.  

  
• Ärende, som inte tagits upp på ärendelistan, får behandlas om stämman enhälligt beslutar detta   

och ärendet inte gäller ändring av stadgar eller upplösning av föreningen.  
  
• Valberedningen ska till stämman lämna förslag till varje personval. Ersättare ska anges i den   

ordning de föreslås tjänstgöra. Föreslagen person ska ha godkänt förslaget. Vid stämman har   
medlem rätt att till val föreslå annan person än av valberedningen föreslagen.  

  
§ 6 ÄRENDEN VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  
Vid extra föreningsstämma får endast följande ärenden förekomma:  

• Ärenden enligt § 5:1 p. 1 – 3 ovan.  
• Behandling av ärenden enligt kallelsen.  

  
§ 7 FÖRENINGSSTYRELSEN  
Styrelsen består av ordföranden samt de ledamöter, som stämman valt. För ledamöterna ska 
finnas det antal ersättare som föreningsstämman beslutat. Ledamöter och ersättare väljs för tiden 
till och med nästa ordinarie stämma. Mandatperioden är högst två år. Omval får ske.  
  
Ej tjänstgörande ersättare, samt revisor och ersättare för denna, har närvaro- och yttranderätt vid 
styrelsens sammanträden.  
  
Styrelsen har rätt att till sig adjungera person att delta i styrelsens sammanträden eller för 
behandling av visst ärende. Adjungerad person har yttranderätt, men inte rösträtt.  
  
§ 8 FÖRENINGSSTYRELSENS UPPGIFTER   
Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ.  
  
Styrelsen har främst följande uppgifter:  

• Verkställa föreningsstämmans beslut.  
• Förbereda ärenden till föreningsstämman.   
• Verka för utveckling av föreningens verksamhet.  
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• Ansvara för föreningens ekonomi.  
• Till ordinarie föreningsstämma lämna årsredovisning, förslag till verksamhetsplan, 

medlemsavgift och ekonomiska riktlinjer. 
• Samverka med andra aktörer.  
• Till förbundet och distriktet redovisa de uppgifter som begärs.   

  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst en tredjedel av ledamöterna 
begär det.  
  
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av tjänstgörande ledamöterna är närvarande. Beslut 
fattas med öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.  
  
Vid sammanträde förs protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare en tjänstgörande 
ledamot.  
  
Styrelsen har rätt att delegera vissa uppgifter till utskott och ska då besluta om delegationsordning 
för dessa.  
  
§ 9 FIRMATECKNING  
Föreningens firma tecknas av den eller de som föreningsstyrelsen utser.  
  
Firmatecknare får inte utan särskilt bemyndigande av föreningsstyrelsen för föreningens räkning 
köpa eller avyttra egendom eller med inteckning belasta föreningen tillhörig egendom eller för 
föreningens räkning uppta eller bevilja lån.  
  
§ 10 REVISION  
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper ska finnas två revisorer och ersättare 
för dessa. Val sker vid ordinarie föreningsstämma. Omval får ske.  
  
Räkenskaper och övriga för granskningen nödvändiga handlingar ska överlämnas till revisorerna i 
så god tid att revisorernas berättelse är klar senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.  
  
Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid föreningsstämman samt styrelsens sammanträden. 
De ska underrättas om sammanträdena.  
  
§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN  
Förslag om föreningens upplösande ska av föreningsstämman överlämnas till förbundsstyrelsen 
med distriktsstyrelsens yttrande. För att förslaget ska få lämnas krävs att det stöds av minst två 
tredjedelar av närvarande medlemmar.  
  
Beslut om föreningens upplösning fattas av förbundsstyrelsen. Föreningens tillgångar tillfaller då 
distriktet.  
  
I det fall en förening läggs ned, för att sedan omedelbart ombildas till en ny förening tillsammans 
med en eller flera andra civilförsvarsföreningar, ska berörda föreningars tillgångar överföras till 
den nybildade föreningen.  
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      P 3 
Inriktningsplan 
I Inledning 

På förbundsstämman 2017 antogs inriktningsplanen för 2018-2021.  

En av förbundsstämmans viktigaste uppgifter är att utforma Civilförsvarsförbundets 
inriktningsplan inför kommande verksamhetsår.  

Förutsättningarna för befolkningsskydd och civilt försvar har aktualiserats i Sverige under de 
senaste åren. Nuvarande förbundsstyrelsen har därför justerat sitt arbetssätt, förbundsstyrelsen 
har aktualiserat frågan och reviderat inriktningsplanen enligt de aktuella förutsättningar som 
råder. 

Förbundsstyrelsen anser att inriktningsplanen ska vara enkel och lätt att förstå, samt rikta in sig 
på framtida mål och inte se tillbaka. 

 

 

II Förbundets förslag till reviderad 

 

Inriktningsplan för åren 2019 – 2021  

Vår roll 

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med fokus på säkerhet till vardags och 
vid kriser i samhället. Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska 
krisberedskapen och ingår i förordningen för frivilliga försvarsorganisationer.  

 

Som sådan har vi en allt mer viktig roll att informera och utbilda medborgare och ge stöd till 
kommuner och myndigheter när det oförutsedda händer. Sedan förra förbundsstämman 
beslutade om inriktningsplan, världsläget ändrats och uppbyggnaden av det nya totalförsvaret har 
tagit fart. Civilförsvarsförbundet ska hela tiden sträva efter att vara relevant för våra medlemmar 
och att finnas som ett aktuellt stöd till medborgare och samhälleliga institutioner. Förbundets 
verksamhet omfattar: 

- Opinionsbildning för ett tryggt och säkert samhälle 
- Information och utbildning för att stärka människornas förmåga att förebygga och 

hantera utsatt lägen 
- Insatser i samband med olyckor och kriser i samhället 
- Uppdragsverksamhet som främjar förbundets ändamål 
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En viktig del av det civila försvaret 

Verkliga händelser visar att frivilliga insatser behövs. 

 

Potentialen för medborgarnas ansvarstagande och engagemang för detta är stor med betydande 
möjligheter som ännu inte tas tillvara i tillräcklig omfattning. Intresset för Civilförsvarsförbundets 
verksamhet bland medborgarna har på senare år tilltagit i styrka, inte minst genom det förändrade 
omvärldsläget, terrorhändelser och omfattande skogsbränder som inträffat i och utanför Sverige.  

 

Säkerhet för den enskilde kan handla om skydd mot epidemier och smittsamma sjukdomar, kamp 
mot terrorism och organiserad brottslighet, att åstadkomma säkra transporter och pålitlig 
livsmedelsförsörjning, skydd mot avbrott i energileveranser, klimatförändringar, insatser för fred 
och global utveckling och mycket annat utöver militära hot och väpnade angrepp. 

 

Sveriges säkerhet beror i hög grad på invånarnas vilja och förmåga att ta ansvar för både sin egen 
och samhällets trygghet och beredskap.  

 

I Försvarspolitisk inriktning för Sveriges försvar 2016 - 2020 konstateras att den 
säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats, vilket innebär att kraven på den svenska 
försvarsförmågan har förändrats. Regeringen anser mot denna bakgrund att totalförsvarets 
förmåga inför och vid ett angrepp behöver stärkas. Planeringen för det civila försvaret har därför 
återupptagits och genomförs med utgångspunkt i en helhetssyn där hotskalan omfattar såväl 
fredstida krissituationer som höjd beredskap. Helhetssynen gäller också vilka aktörer som bör 
delta i planeringen. Den här sker i samverkan bland annat mellan Försvarsmakten och MSB, 
kommuner, landsting, frivilligorganisationer, privata näringslivet med flera berörda. 

 

De frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll i totalförsvaret och därmed även i 
samhällets långsiktiga krisberedskap. 

 

Civilförsvarsförbundet arbetar i nuläget på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) med framtidens befolkningsskydd. 

 

Resurserna 

Civilförsvarsförbundets främsta resurs är våra medlemmar. De medlemmar som väljer att vara 
aktiva behövs för att verksamhet ska kunna bedrivas och resultat uppnås i hela Sverige. Civilför-
svarsförbundets värdegrund ska genomsyra det vi gör. Förmågan att kunna agera och leverera på 
alla samhällsnivåer är en styrka som tas tillvara men ytterligare kan förbättras.   
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Civilförsvarsförbundet erhåller statliga uppdragsmedel genom MSB.  Förbundet har förmåga och 
lång erfarenhet att ta sig an viktiga uppdrag för ökad kunskap, trygghet och säkerhet. Under de 
senaste åren har en anpassning till gällande uppdragsmodell skett inom Civilförsvarsförbundet.  

 

För att säkerställa en positiv utveckling är det nödvändigt att alla delar av Civilförsvarsförbundet 
hjälps åt och stöttar varandra.  

 

Verksamhetsområden 

Medlemsorganisationen 

Civilförsvarsförbundets styrka är att verksamheten omfattar hela landet.  

Värdegrunden är ett viktigt verktyg för att utveckla och stärka Civilförsvarsförbundet.  

 

Mål 

• Alla lokalföreningar ska bedriva verksamhet i linje med inriktningsplanen. För att uppnå 
en ändamålsenlig verksamhet behövs främst aktiva medlemmar.  Även övriga medlemmar 
ska känna sig välkomna då de med sitt medlemskap stöttar verksamheten. 

• Distriktsstyrelserna ska stödja de lokalföreningar som behöver detta och se till att 
verksamhet bedrivs även i de kommuner där Civilförsvarsförbundet inte har en lokal 
närvaro. 

• Det finns ett ökande intresse hos allmänheten för Civilförsvarsförbundets verksamhet. 
Årliga medlemsvärvningar ska anordnas. Förbundsstyrelsen ansvarar för att initiera dessa. 

• Medlemsvård är en viktig del av verksamheten 

 

Opinionsbildning 

Civilförsvarsförbundet ska bedriva opinionsbildning för ett säkrare och tryggare liv. 

 

Mål 

• Förbundet ska genom samverkan med andra höja allmänhetens kunskapsnivå inom 
området säkerhet och trygghet.  

• En viktig fråga för förbundets opinionsbildning är landets livsmedelsförsörjning. Sveriges 
egen långsiktiga produktion av livsmedel säkerställs genom nationell livsmedels-strategi 
som radikalt minskar landets nuvarande beroende av omvärlden och den sårbarhet som i 
övrigt finns inom livsmedelsförsörjningen. Livsmedelsförsörjningen i Sverige är, genom 
den låga självförsörjningsgraden, starkt beroende av omvärlden för såväl produktion som 
transporter.  
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Att stärka människans förmåga att förebygga och hantera utsatta lägen. 

Den enskildes förmåga att hantera avbrott i samhällsviktiga funktioner är avgörande för hur vi 
klarar en omfattande kris. Förbundets instruktörer och funktionärer möter årligen tiotusentals 
människor med utbildnings- och informationsinsatser. 

 

Mål 

• Civilförsvarsförbundet ska delta i aktiviteter för att öka allmänhetens riskmedvetande och 
beredskap för att ta vara på de förmågor som medborgarna har att skydda och rädda liv, 
egendom och miljö.  

• Civilförsvarsförbundet ska aktivt engagera sig i samhällets insatser för att främja 
integrationen av människor från andra länder och därmed motverka utanförskap. 

• Arbeta för att MSB även fortsättningsvis ger Civilförsvarsförbundet uppdrag som rör 
information och utbildning av den enskilde.  

 

Insatser i samband med olyckor och kriser i samhället 

Frivilliga resursgruppen, FRG  

FRG har visat att den fyller viktiga funktioner i kriser, inte minst genom att vara en flexibelt an-
vändbar resurs som avlastar och förstärker de ansvariga samhällsorganens ordinarie resurser. 

 

Arbetet med att etablera frivilliga resursgrupper (FRG), som en integrerad del av samhällets 
krishanteringssystem, har hittills lett fram till att cirka hälften av landets kommuner har tillgång 
till denna förstärkningsresurs. Kommunernas erfarenheter av FRG har varit övervägande 
positiva.  

 

Civilförsvarsförbundet har hand om de gemensamma FRG-utbildningarna på uppdrag av MSB.  

 

Mål 

• Alla befintliga FRG ska årligen kvalitetssäkras.  
• FRG ska etableras i de kommuner som uttrycker intresse att knyta FRG till sin 

krisberedskapsorganisation.  
• FRG bör även kunna fungera regionalt. Genom att utbilda regionala FRG-samordnare 

medverkar förbundet till en utveckling av regionala resurser. 
• FRG-konceptet utvecklas kontinuerligt i samverkan med MSB, SKL och FRG-ansvariga. 
• Verka för att MSB ger Civilförsvarsförbundet ansvar för FRG. 
• FRG kan vara en naturlig resurs även under höjd beredskap.  
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Civilt försvar 

Statens utgångspunkt är att samhällets krisberedskap ska ligga till grund för det civila försvar som 
ska byggas upp för samhällets och försvarsmaktens behov. Civilförsvarsförbundet ska aktivt följa 
det pågående planerings- och utvecklingsarbetet och fortlöpande överväga vad förbundet kan 
bidra med till uppbyggnaden av det civila försvaret.  

Inom vårt arbete ligger flera delar:  

- den enskilda individens ansvar att ha kunskap om hur man klarar sig i händelse av en kris,  
- återuppbyggnaden av ett väl fungerande befolkningsskydd 
- totalförsvarsinformation  
- opinionsbildning  

 

Mål   

• Fortsätt dialog med MSB om utveckling av ett nytt befolkningsskydd och andra uppdrag 
inom totalförsvaret. 

• Civilförsvarsförbundet ska bidra till uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar inom ramen 
för totalförsvaret. 

 

Kommunikationsplan   

Kommunikationsplanen är ett styrinstrument med framförallt två syften:  

Att öka sammanhållningen inom Civilförsvarsförbundet och att stärka förbundets position i 
samhället. 

 

Mål 

• Kommunikationsplanen ska integreras i alla styrelsers arbete inom Civilförsvarsförbundet 
och ligga till grund för de årliga verksamhetsplanerna. 

 

Ekonomiska riktlinjer    

Att återuppbygga förbundets ekonomi är en ödesfråga. Inte bara för den centrala verksamheten 
utan också för förbundets övriga delar; distrikt, föreningar och medlemmar. En ordnad ekonomi 
är också en förutsättning för att kunna bidra till enskilda människors självskydd och till samhällets 
krishanteringsförmåga. Om förbundets centrala funktioner avvecklas skulle också det statliga 
verksamhetsstödet, utbildningsuppdraget för FRG, självskyddsutbildning med mera upphöra. Ett 
enormt kunskapskapital hos instruktörer och andra funktionärer skulle gå förlorat, liksom det 
engagemang som idag uppmuntras och möjliggörs genom statlig finansiering. FRG-
verksamheten, som behöver utvecklas och stärkas, skulle inte längre få ett stöd som garanterar 
dess fortlevnad. Detta känns särskilt olyckligt mot bakgrund av det moderna samhällets ökade 
osäkerhet och insikten om att det säkerhetsarbete som vi idag utför tvärtom behöver förstärkas.  
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Civilförsvarsförbundet har idag en central avgift för medlemmar.  

 

Verksamheten i Civil AB ska fortsätta att växa och utvecklas på affärsmässig grund med 
Civilförsvarsförbundet som varumärke. Överskott från Civil AB ska bida till 
verksamhetsutveckling. 

 

Under de senaste två åren har följande beslut och åtgärder vidtagits för att bemästra situationen: 

2017 - 2019 

- Genomlysning och analys av fasta kostnader och ingångna avtal 
- Strikt kostnadskontroll och avslutande av 90-konto 
- Omförhandling av IT-stöd och kontorsservice 
- Omlokalisering till mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler 
- Minskning av personalstyrkan 

 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att fastställa Civilförsvarsförbundets reviderade inriktningsplan för åren 2019 – 2021  

att uppdra till hela Civilförsvarsförbundet att planera verksamheten utifrån inriktningsplanen. 
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      P 4 
Värdegrund 
I Inledning 

Värdegrunden är ett viktigt verktyg för att utveckla och stärka Civilförsvarsförbundet. 
Värdegrunden uttrycker det som är centralt för Civilförsvarsförbundet, de värden som ska 
genomsyra all vår verksamhet. Det står i Civilförsvarsförbundets stadgar i ändamålsparagrafen 
(§1). 

 

Värdegrunden är grundläggande för all verksamhet i förbundet. Värdegrundsdokumentet som 
helhet vill ge Civilförsvarsförbundet: 

- identitet inåt i organisationen till anställda, ideellt arbetande personer och medlemmar i 
föreningarna. 

- identitet utåt, värdegrunden är en viktig del av vad vi står för och är kända för. 
- vägledning för styrelser och medarbetare som i olika roller agerar i 

Civilförsvarsförbundets namn. 
- stöd för ett tydligt ledarskap på alla nivåer i organisationen. 

 

II Förbundets förslag till reviderad 

Värdegrund 

Förbundsstyrelsen har på tidigare stämmor mottagit motioner som har behandlat värdegrunden. 
Dessa motioner har bland annat handlat om: 

- Flera medlemmar anser att värdegrunden har för många värdegrundsord, för att man på 
ett lätt sätt ska kunna ta dessa till sig. 

- Förenkling och visualisering av värdegrunden har önskats. 
- Några anser att prioritering av orden kan vara felaktiga eller rent av inte ska finnas alls. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att en genomgång av värdegrunden behöver göras med syfte att göra 
den enklare och lättare att visualisera.  

Då tidigare värdegrundsarbete varit väl genomarbetat, föreslår förbundsstyrelsen att inte tillsätta 
en ny utredning om värdegrundorden utan har valt att ha dessa kvar men att lyfta upp de ord som 
vi anser ha en större värdegrundsbetydelse. 

 

 

Förslag till beslut 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

 

att ta bort prioritering av värdeorden och göra dem likvärdiga. 

att uppdra till förbundsstyrelsen, i samverkan med distrikten, att förenkla, förtydliga och 
visualisera värdegrunden på ett effektivt sätt. 
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Styrelsen för Sveriges Civilförsvarsförbund avger följande årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2018.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor, TSEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Förbundet har sitt säte i Bromma.
 
Allmänt om verksamheten

Civilförsvarsförbundet är en idéburen frivilligorganisation inom samhällets säkerhet och krisberedskap.
Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska krisberedskapen.
Civilförsvarsförbundet arbetar med utbildning, information och opinionsbildning för ett säkrare samhälle
till vardags och vid kris. Vi deltar i debatten och är också engagerade i flera organisationer som Forum 
Idéburna organisationer med social inriktning, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Svenska
Förstahjälpen-rådet och Centralförbundet Folk och Försvar och deltar i Frivilliga försvarsorganisationers
samarbetskommitté, FOS. 
 
Vår verksamhet innehåller ett brett spektrum av insatser: 
Information till medborgarna.
Målgruppsanpassade kurser i hur man själv förebygger, förbereder och hanterar utsatta lägen och kriser.
Kurser i första hjälpen, hjärt-lungräddning, krisstöd med mera.
Information om och utplacering av hjärtstartare utanför sjukvården för ett hjärtsäkrare Sverige.
Utbildar, organiserar och utvecklar frivilliga förstärkningsresurser: Frivilliga Resursgruppen (FRG),
akutgrupper, eftersöksgrupper.
Vi välkomnar alla som ställer upp på förbundets stadgar, värdegrund och vår vision för säkrare och
tryggare liv för befolkningen som helhet och enskilda individer. I detta ligger också att stärka demokratin
och människovärdet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att nå ändamålen genomförs
utbildningar, informations- och hjälpinsatser samt opinionsbildning.

Utdrag ur stadgarnas ändamålsparagraf: ”Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell, demokratisk och
rikstäckande frivilligorganisation. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundets mål är
säkerhetsmedvetna människor, som genom sitt agerande stöder såväl individen som samhället. Förbundet
verkar för att stärka demokratin och människovärdet samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.”

Koncernen består av moderföretaget Sveriges Civilförsvarsförbund och dotterföretaget Civil AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2017 fattade förbundsstyrelsen beslut om och genomfördes en stor omorganisation som innebar nya
roller och nya effektivare nätverk. De nya rollerna Nationell samordnare krisberedskap och Nationell
samordnare din trygghet inrättades. Samordnarna skapade var sitt nätverk för att bättre kunna nå ut med
information till instruktörer och FRG-ansvariga. Den beslutade omorganisationen genomfördes under
2018.

Medlemsantalet har fortsatt att sjunka främst på grund av att vi har en pågående städning av
medlemsregistret och tar bort de som inte har betalat medlemsavgift på flera år. GDPR ställer också krav
på att vi har rätt uppgifter isystemet och att registret bara innehålla personer som verkligen vill vara
medlemmar hos oss. Glädjande nog så kan vi konstatera att vi har en ganska stor tillströmning av nya
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medlemmar hos oss. Glädjande nog så kan vi konstatera att vi har en ganska stor tillströmning av nya

medlemmar.

 

Medlemmar vid årets slut

2015 2016  2017 2018

19 669 19 165 17 495 16 542

Främjande av verksamheten

Utförda utbildningar och uppdrag under året:
Hemberedskap och Din trygghet
Instruktörsutbildning för Hemberedskap och Din Trygghet
Instruktörsutbildning för integration
Krisberedskapsveckan
Blackout
Grundutbildning för FRG-medlemmar
Grundutbildning för FRG-ansvariga 
Grundutbildning för FRG-ledare
Fortbildning FRG-ansvariga
Instruktörsutbildning FRG-ledare
Kvalitetssäkring 
Stabskunskap för FRG
Kriskommunikation
Webbaserad utbildning i livsmedelshygien 
Konferenser i Långsiktig Strategisk Planering
Befolkningsskydd
Almedalsveckan
Bokmässan
Folk och Försvar
Företagsutbildningar
 

 

Utveckling av förbundets verksamhet, resultat och ställning

Vi har nu vänt den ekonomiska trenden och visar ett positivt resultat. Med mycket hårda neddragningar
har vi lyckats gå med ett ganska stort överskott 2018 vilket gör att vi har en del av de medel vi behöver
för att kunna investera i en ny hemsida och ett nytt medlemsregister. Vi behöver också öka
personalstyrkan då vi nu har nått en nivå där vi riskerar att inte kunna klara av våra uppdrag.

2018 är första året vi har haft en förbundsavgift. Totalt har 637 tkr erhållits varav 122 tkr har redovisats
som intäkt 2018. Resterande 265 tkr avser medel öronmärkta för investering i främst hemsida och
medlemsregister och 250 tkr avser Förbundsstämma. Dessa har reserverats som förutbetalda intäkter
bland skulderna i balansräkningen och ingår således inte i årets intäkter.
 

Förbundet har en placeringspolicy med balanserat risktagande för värdepappersinnehavet.
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Flerårsöversikt (Tkr)      
Koncernen 2018 2017 2016 2015  
Verksamhetsintäkter 23 256 18 978 19 530 16 435  
Resultat efter finansiella poster 1 733 -2 071 -4 724 -9 410  
Antalet årsanställda (st) 6 8 15 20  
      
Moderföretaget 2018 2017 2016 2015  
Nyttjade uppdragsmedel 13 211 12 271 11 015 8 283  
Årets resultat 1 435 -2 261 -4 770 -9 479  
Medlemsantal (st) 16 542 17 495 19 165 19 669  
      

 
 
Förändring av eget kapital

Koncernen
Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

   
Belopp vid årets ingång 3 324 3 324
Årets resultat 1 667 1 667
Belopp vid årets utgång 4 991 4 992
   

Moderföretaget 
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
    
Belopp vid årets ingång 5 175 -2 261 2 913
Föregående års resultat -2 261 2 261 0
Årets resultat  1 435 1 435
Belopp vid årets utgång 2 914 1 435 4 348
    

Koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

 
 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Verksamhetsintäkter      
Organisationsstöd  4 274  3 609  
Uppdragsmedel  13 105  12 271  
Nettoomsättning  4 493  2 551  
Medlemsavgifter  353  73  
Övriga rörelseintäkter  1 031  474  
  23 256  18 978  
Verksamhetskostnader      
Handelsvaror  -4 347  -2 210  
Utbildningskostnader  -11 376  -10 977  
Övriga externa kostnader  -2 927  -5 512  
Personalkostnader 2 -2 429  -3 565  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -60  -58  
  -21 139  -22 322  
Rörelseresultat  2 117  -3 344  
Resultat från finansiella poster      
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 3 -382  1 273  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -2  0  
  -384  1 273  
Resultat efter finansiella poster  1 733  -2 071  
      
Resultat före skatt  1 733  -2 071  
Skatt på årets resultat  -66  -41  
Årets resultat  1 667  -2 113  
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 4 54  77  
  54  77  
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 2 772  3 076  
  2 772  3 076  
Summa anläggningstillgångar  2 826  3 153  
Omsättningstillgångar      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  608  830  
  608  830  
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 540  1 138  
Övriga fordringar  391  370  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  512  391  
  2 443  1 899  
Kortfristiga placeringar      
Övriga kortfristiga placeringar  2 946  3 195  
  2 946  3 195  
      
Kassa och bank  7 434  6 221  
  7 434  6 221  
Summa omsättningstillgångar  13 431  12 145  
SUMMA TILLGÅNGAR  16 257  15 298  
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital inklusive årets resultat  4 992  3 314  
Summa eget kapital  4 992  3 314  
      
Långfristiga skulder 6     
Övriga skulder  1 767  3 267  
  1 767  3 267  
Kortfristiga skulder      
Ej utnyttjade uppdragsmedel  3 360  4 380  
Leverantörsskulder  2 162  2 707  
Aktuella skatteskulder  80  50  
Övriga skulder  2 044  497  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 852  1 083  
  9 498  8 717  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 257  15 298  
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Moderföretagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

 
 

Verksamhetsintäkter      
Organisationsstöd  4 275  3 609  
Uppdragsmedel  13 211  12 271  
Medlemsavgifter  353  73  
Övriga rörelseintäkter  423  411  
Summa verksamhetsintäkter  18 262  16 364  
      
Verksamhetens kostnader      
Uppdragskostnader  -11 520  -11 189  
Övriga externa kostnader  -2 470  -5 200  
Personalkostnader 2 -2 435  -3 493  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -19  -16  
Summa verksamhetskostnader  -16 444  -19 898  
Rörelseresultat  1 818  -3 534  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 3 -382  1 273  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1  0  
  -383  1 273  
Resultat efter finansiella poster  1 435  -2 261  
      
Resultat före skatt  1 435  -2 261  
      
Årets resultat  1 435  -2 261  
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Moderföretagets
Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 4 19  28  
  19  28  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 7 100  100  
Fordringar hos koncernföretag  270  470  
Andra långfristiga värdepappersinnehav  2 772  3 076  
  3 142  3 646  
Summa anläggningstillgångar  3 161  3 674  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  50  54  
  50  54  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  258  172  
Fordringar hos koncernföretag  6  156  
Övriga fordringar  350  337  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  300  270  
  914  935  
      
Kortfristiga placeringar      
Övriga kortfristiga placeringar  2 946  3 195  
  2 946  3 195  
      
Kassa och bank  6 864  6 081  
Summa omsättningstillgångar  10 774  10 264  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  13 934  13 939  
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Moderföretagets
Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  2 913  5 175  
Årets resultat  1 435  -2 261  
  4 348  2 913  
Långfristiga skulder 6, 8     
Övriga skulder  1 767  3 267  
Summa långfristiga skulder  1 767  3 267  
      
Kortfristiga skulder 8     
Ej utnyttjade uppdragsmedel  3 360  4 380  
Leverantörsskulder  966  1 991  
Övriga skulder  1 911  472  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 582  914  
Summa kortfristiga skulder  7 819  7 758  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 934  13 939  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderföretaget tillämpar samma redovisningprinciper som koncernen.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
 
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningstid tillämpas:
Datorer  3 år
Övriga inventarier 3 år
 
Nyckeltalsdefinitioner
Koncernen
Verksamhetsintäkter: Organisationsstöd, uppdragsmedel, nettoomsättning, medlemsavgifter, gåvor och
övriga rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster.
Antal anställda: genomsnittlig beräkning av antal heltidsanställda
Moderföretaget
Nyttjade uppdragsmedel: 2.4 medel, 2.6 medel m fl
Årets resultat: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och
skatter.
Medlemsantal: Antal registrerade medlemmar den sista december varje år.
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Medlemsantal: Antal registrerade medlemmar den sista december varje år.

 
Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
Moderföretaget
 
Kansliet har flyttat till nya lokaler i Bromma vilket medför lägre hyreskostnader.

Under 2019 anställdes en ny Generalsekreterare inledningsvis på 40 % (varav 10% avser Civil AB) i juli
ökade det till 50%. Svenska Blå Stjärnan har sagt upp avtalet om ekonomitjänster det upphör den sista
september 2019 därmed har vi en ekonomiansvarig/kanslichef på heltid. Detta ökar de personella
resurserna på kansliet.
 
Not 2 Medelantalet anställda
 
Koncernen

 2018 2017
   
Medelantalet anställda 6 8
   

Moderföretaget
 2018 2017  
    
Medelantalet anställda 6 8  
    

 
Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen
 2018 2017
   
Erhållna utdelningar 0 9
Resultat vid avyttringar 76 1 195
Nedskrivningar -459 -124
Återföring av nedskrivningar 0 193
 -383 1 273
   

Moderföretaget
 2018 2017  
    
Erhållna utdelningar 0 9  
Resultat vid avyttringar 76 1 195  
Nedskrivningar -459 -124  
Återföring av nedskrivningar 0 193  
 -383 1 273  
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
 2018-12-31 2017-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 1 529 1 480
Inköp 37 49
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 566 1 529
   
Ingående avskrivningar -1 452 -1 394
Årets avskrivningar -60 -58
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 512 -1 452
   
Utgående redovisat värde 54 77
   

Moderföretaget
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 1 393 1 369  
Inköp 21 24  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 414 1 393  
    
Ingående avskrivningar -1 365 -1 349  
Årets avskrivningar -30 -16  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 395 -1 365  
    
Utgående redovisat värde 19 28  
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
Moderföretaget
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 2 971 7 032  
Försäljningar/utrangeringar  -3 956  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 971 3 076  
    
Återförda nedskrivningar 329   
Årets nedskrivningar -354 -105  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -25 -105  
    
Utgående redovisat värde 2 946 2 971  
    
    
    

 
Not 6 Långfristiga skulder
Koncernen
Moderföretaget
 
1 500 TSEK av total skuld redovisas som övriga kortfristiga skulder
 
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Skuld till MSB 1 767 3 267  
 1 767 3 267  
    

Not 7 Andelar i koncernföretag
Moderföretaget
 
Andelar i Civil AB
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 100 100  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100  
    
Utgående redovisat värde 100 100  

 
Not 8 Övriga kortfristiga skulder
Koncernen
Moderföretaget
 2018-12-31 2017-12-31  
Kortfristiga skulder    
Kortfristig skuld MSB 1 500 0  
Övriga skulder 411 472  
 1 911 472  
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Bromma 
 
 
 
  
Gunilla Nordgren Georgios Kontorinis
Ordförande  
  
  
  
Jan Cedmark Jan Björkman
  
  
  
  
Hanna  Mehaj Elisabeth Nilsson
  
  
  
  
Kent Ögren Gabriella Andersson
  
  
  
  
Anna-Lena Sörensson  
  
  

 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
 
Anna Landerholm Granberg Nils-Folke Ericsson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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Styrelsen och verkställande direktören för Civil AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2018.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 

Civil AB bildades år 2009 av den ideella föreningen Sveriges Civilförsvarsförbund
(organisationsnummer: 802005-8460) med syfte är att stärka den ideella ägarens ekonomiska
oberoende. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges Civilförsvarsförbund. Bolagets. 

Aktiekapitalet uppgår till 100 000 kronor. 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Civil AB bedriver utbildnings- och konsultverksamhet inom områdena säkerhet och krishantering
och erbjuder skräddarsydda kurser och utbildningar för att stärka organisationer och företag i
olycks-, risk- och krisberedskap. De skräddarsydda utbildningarna är till exempel Krisberedskap,
Hjärt- lungräddning, Första hjälpen, Informationssäkerhet, ett flertal barnledarskurser och
instruktörsutbildningar. Bolaget säljer även hjärtstartare till de kunder som köper utbildningar.  De
instruktörer som utför uppdrag i Civil AB:s namn är certifierade av Civilförsvarsförbundet och
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning (HLR-rådet) med samma målsättning; Tillsammans kan vi

rädda fler liv! 

Personal

Under året har 10% av Civilförsvarsförbundets ekonomiansvariges lön och all tid som övrig

personal i Civilförsvarsförbundet lagt på bolaget fakturerats till Civil AB. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Under året har den nya webbutiken kommit igång och en ny betalfunktion för beställningar av
privatpersoner via Klarna har lanserats för att undvika onödiga kreditrisker när butiken nu vänder
sig mer ut åt allmänheten och inte bara säljer internt till Civilförsvarsförbundets medlemmar. I maj
2018 kom MSB (Myndigheten för Samhälls Beredskap) ut med foldern "Om krisen eller kriget
kommer" detta medförde ett större tryck på krisberedskapsartiklar i butiken och två färdiga krislådor

togs fram, en större och en mindre.  

2018-09-01 anställdes en VD på 10%, bolagets VD avled i december. Ny VD är anställd från coh

med 2019-01-01. 

Omsättningen

79



Civil AB
Org.nr 556788-2641

2 (7)
 

   
 
Verksamhetens intäkter ökade med 2 517 tkr jämfört med föregående år. Verksamheten och
faktureringen måste dock fortsatt förbättras avsevärt för att bolaget i tillräcklig omfattning ska kunna

bidra till den ideella ägarens ekonomiska självständighet.

Förmedlingen av så kallade hjärtstartarpaket (1 hjärtstartare och HLR-utbildning för 20 personer,
som tidigare var ett framgångskoncept, har fortsatt att minska. Åtgärder för att på nytt öka volymen
har vidtagits och hoppas ge effekt. Vi har fortsatt även kontrakt med InfraNord för utbildning i

Första Hjälpen. 

 

Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015  
Nettoomsättning 5 031 2 551 2 468 2 263  
Resultat efter finansiella poster 299 190 47 69  
Årets resultat 233 149 38 69  
Soliditet (%) 27,0 25,0 17,0 16,0  
      

 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Balanserat Årets Totalt
 kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 100 000 411 189  511 189
Årets resultat   232 500 232 500
Belopp vid årets utgång 100 000 411 189 232 500 743 689
     

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 411 189
årets vinst 232 500
 643 689
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 643 689
 643 689
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31  

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning 2 5 031  2 550  
Övriga rörelseintäkter  711  674  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  5 742  3 224  
      
Rörelsekostnader      
Kostnader kursverksamhet  -144  -227  
Handelsvaror  -4 060  -1 771  
Övriga externa kostnader  -1 071  -922  
Personalkostnader  -127  -72  
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar  -40  -42  
Summa rörelsekostnader  -5 442  -3 034  
Rörelseresultat  300  190  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1  0  
Summa finansiella poster  -1  0  
Resultat efter finansiella poster  299  190  
      
Resultat före skatt  299  190  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat  -66  -41  
Årets resultat  233  149  
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Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Inventarier, verktyg och installationer      
Maskiner och andra tekniska anläggningar  0  32  
Inventarier, verktyg och installationer  35  17  
Summa materiella anläggningstillgångar  35  49  
      
Summa anläggningstillgångar 3 35  49  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Färdiga varor och handelsvaror  558  776  
Summa varulager  558  776  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 282  965  
Övriga fordringar  41  33  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  212  121  
Summa kortfristiga fordringar  1 535  1 119  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  569  141  
Summa kassa och bank  569  141  
Summa omsättningstillgångar  2 662  2 036  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  2 697  2 085  
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Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  100  100  
Summa bundet eget kapital  100  100  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  411  262  
Årets resultat  233  149  
Summa fritt eget kapital  644  411  
Summa eget kapital  744  511  
      
Långfristiga skulder 4     
Långfristiga skulder  270  470  
Summa långfristiga skulder  270  470  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  1 196  716  
Skulder till koncernföretag  6  156  
Skatteskulder  80  40  
Övriga skulder  133  24  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  268  168  
Summa kortfristiga skulder  1 683  1 104  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 697  2 085  
      

83



Civil AB
Org.nr 556788-2641

6 (7)
 

   
 

Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Moderföretag är Sveriges Civilförsvarsförbund org.nr 802005-8460 som upprättar koncernredovisning.
Moderföretagets säte: Solna
 
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Ekonomisystem  3 år
Datorer   3 år
   

 
Not 2 Intäkter
 2018 2017  
    
Försäljning varor 3 688 1 572  
Kursintäkter 1 343 978  
Summa 5 031 2 550  

 
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 128 104  
Inköp 27 24  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 155 128  
    
Ingående avskrivningar -79 -37  
Årets avskrivningar -40 -42  
Utgående ackumulerade avskrivningar -119 -79  
    
Utgående redovisat värde 36 49  
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Not 4 Långfristiga skulder
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Skuld till Civilförsvarsförbundet    
 270 470  
Summa 270 470  
    

 
 
Solna 
 
 
 
  
Gunilla Nordgren Robert Erlandsson
Ordförande  
  
  
  
Tommy Sjöberg Tomas Varberg
 Verkställande direktör
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
KPMG AB 
 
 
 
Anna Landerholm Granberg  
Auktoriserad revisor 
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Styrelsen och verkställande direktören för Civil AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2017.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 

Civil AB bildades år 2009 av den ideella föreningen Sveriges Civilförsvarsförbund
(organisationsnummer: 802005-8460) med syfte är att stärka den ideella ägarens ekonomiska
oberoende. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges Civilförsvarsförbund. Bolagets. 

Aktiekapitalet uppgår till 100 000 kronor. 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Civil AB bedriver utbildnings- och konsultverksamhet inom områdena säkerhet och krishantering
och erbjuder skräddarsydda kurser och utbildningar för att stärka organisationer och företag i
olycks-, risk, och krisberedskap. De skräddarsydda utbildningarna är till exempel Din säkerhet,
Hjärt- lungräddning, Första hjälpen, Blackout, Informationssäkerhet, ett flertal barnledarskurser och
instruktörsutbildningar. Bolaget säljer även hjärtstartare till de kunder som köper utbildningar.  De
instruktörer som utför uppdrag i Civil AB:s namn är certifierade av Civilförsvarsförbundet och
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning (HLR-rådet) med samma målsättning; Tillsammans kan vi

rädda fler liv! 

Styrelsen har haft tre särskilt protokollförda sammanträden, överlagt i samband med annan
mötesverksamhet anordnad av ägaren och därutöver på andra sätt genom verkställande direktören

hållits underrättad om verksamheten och dess resultat.

Personal

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal men 10% av ekonomiansvariges lön och all

tid som övrig personal i Civilförsvarsförbundet lagt på Civil AB har fakturerats per månad.

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Under året har beslutats om en investering för en uppgradering av webbutiken och införskaffande
av ny betalfunktion för beställningar ur butiken. Investeringen innehåller dels en professionalisering
av butiken för att ge den ett modernare och mer lättanvänt utseende på en plattform som använder
moderna tekniska lösningar för dagens säkrare webbhandel. Och dels innebär den en effektivisering
genom att koppla på en betalfunktion från Klarna för ökad ekonomisk säkerhet och minskad
arbetsbörda för kansliets personal. Investeringen implementeras först 2018 och påverkar därför inte

2017 års resultat.
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2017 års resultat.

Omsättningen

Verksamhetens intäkter ökade med 170 000 kr jämfört med föregående år. Verksamheten och
faktureringen måste dock fortsatt förbättras avsevärt för att bolaget i tillräcklig omfattning ska kunna

bidra till den ideella ägarens ekonomiska självständighet.

Under året införde ägaren nyckeltal för avkastning, vars högst prioriterade fråga är hur verksamheten

och därmed faktureringen på ett väsentligt sätt kan förbättras.

Kurser i hjärt-lungräddning och kurser i första hjälpen fortsätter att vara de mest betydelsefulla

delarna i bolagets verksamhet men även barnledarkurserna är populära på sina håll. 

Förmedlingen av så kallade hjärtstartarpaket (1 hjärtstartare och HLR-utbildning för 20 personer,
som tidigare var ett framgångskoncept, har fortsatt att minska. Åtgärder för att på nytt öka volymen
har vidtagits och hoppas ge effekt. Vi har fortsatt även kontrakt med InfraNord för utbildning i

Första Hjälpen. 

 

Flerårsöversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014  
Nettoomsättning 2 551 2 468 2 263 1 905  
Resultat efter finansiella poster 190 47 69 28  
Årets resultat 149 38 69 29  
Soliditet (%) 25,0 17,0 16,0 17,0  
      

 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Balanserat Årets Totalt
 kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 100 000 262 332  362 332
Årets resultat   148 857 148 857
Belopp vid årets utgång 100 000 262 332 148 857 511 189
     

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 262 332
årets vinst 148 857
 411 189
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 411 189
 411 189
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31  

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning 2 2 550  2 469  
Övriga rörelseintäkter  674  727  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  3 224  3 196  
      
Rörelsekostnader      
Kostnader kursverksamhet  -227  -705  
Handelsvaror  -1 771  -890  
Övriga externa kostnader  -922  -1 322  
Personalkostnader  -72  -185  
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar  -42  -35  
Summa rörelsekostnader  -3 034  -3 137  
Rörelseresultat  190  59  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  0  -12  
Summa finansiella poster  0  -12  
Resultat efter finansiella poster  190  47  
      
Resultat före skatt  190  47  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat  -41  -9  
Årets resultat  149  38  
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Balansräkning
Tkr

Not 2017-12-31 2016-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Inventarier, verktyg och installationer      
Maskiner och andra tekniska anläggningar  32  66  
Inventarier, verktyg och installationer  17  0  
Summa materiella anläggningstillgångar  49  66  
      
Summa anläggningstillgångar 3 49  66  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Färdiga varor och handelsvaror  776  634  
Summa varulager  776  634  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  965  771  
Övriga fordringar  33  41  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  121  102  
Summa kortfristiga fordringar  1 119  914  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  141  491  
Summa kassa och bank  141  491  
Summa omsättningstillgångar  2 036  2 039  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  2 085  2 105  
      

90



Civil AB
Org.nr 556788-2641   

5 (7)
 

     
Balansräkning
Tkr

Not 2017-12-31 2016-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  100  100  
Summa bundet eget kapital  100  100  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  262  214  
Årets resultat  149  38  
Summa fritt eget kapital  411  252  
Summa eget kapital  511  352  
      
Långfristiga skulder 4     
Långfristiga skulder  470  470  
Summa långfristiga skulder  470  470  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  716  773  
Skulder till koncernföretag  156  218  
Skatteskulder  40  16  
Övriga skulder  24  58  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  168  218  
Summa kortfristiga skulder  1 104  1 283  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 085  2 105  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Moderföretag är Sveriges Civilförsvarsförbund org.nr 802005-8460 som upprättar koncernredovisning.
Moderföretagets säte: Solna
 
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Ekonomisystem  3 år
Datorer   3 år
   

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 2 Intäkter
 2017 2016  
    
Försäljning varor 1 572 900  
Kursintäkter 978 1 569  
Summa 2 550 2 469  

 
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
 2017-12-31 2016-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 104 104  
Inköp 24 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 104  
    
Ingående avskrivningar -37 -3  
Årets avskrivningar -42 -34  
Utgående ackumulerade avskrivningar -79 -37  
    
Utgående redovisat värde 49 67  
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Not 4 Långfristiga skulder
 2017-12-31 2016-12-31  
    
Skuld till Civilförsvarsförbundet    
 470 470  
Summa 470 470  
    

 
 
Solna den 26 juni 2018
 
 
 
 
Gunilla Nordgren Anders Blomqvist
Ordförande  
  
  
  
Robert Erlandsson Åsa Helldén Ruocco
 Verkställande direktör
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
KPMG AB 
 
 
 
Anna Landerholm Granberg 
Auktoriserad revisor 
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      M 1 
Motion angående Civilförsvarsförbundets hemsida Civil.se  

Det här vill motionären: 

• Att det ska bli enklare och smidigare att ta sig fram till det som berör våra medlemmar. 
• Att Förbundsstämman ska tillse att Civilförsvarsförbundet lägger tid och energi och även 

pengar på att få en fungerande hemsida som kan nås på ett enkelt. 
 

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att Civilförsvarsförbundets hemsida Civil.se 
behöver förbättras och moderniseras.  

Arbete med att förbättra hemsidan är påbörjat.  

Problemet med hemsidan har funnits i flera år, men det är först nu som vår ekonomi tillåter 
satsningar på en förbättrad hemsida. 

 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen 
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      M 2 
Motion angående utskick av inbetalningskort  

Det här vill motionären: 

• Att rutinerna avseende utskick av inbetalningskort för medlemsavgifter ska förbättras och 
förenklas samt att dubbelutskick undviks och även att avstämning ska ske mot gjorda 
inbetalningar innan utskick nr 2 sker. 

• Att erforderliga medel avsätts för detta. 
 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det olyckligtvis skedde dubbla utskick av 
inbetalningskort för medlemsavgift till medlemmarna, vilket medförde många frågor och 
missförstånd ute i föreningarna. En del av anledningarna till att detta skedde beror på systemfel. 

Behovet av förbättrade system inklusive medlemsregister (MAX) är stort och väl känt, men 
ekonomin har hittills inte tillåtit satsningar på olika system mm. 

Nu ser ekonomin bättre ut och framöver kommer det att satsas på såväl förbättringar av 
datasystem och personalstyrkan kommer även att utökas under 2019.   

Så förhoppningen är att problemen med utskick av inbetalningskort skall minska avsevärt 
framöver.   

 

 Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen 
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      M 3 
Motion angående ansvaret för registerhantering 

Motionären anser att medlemsantalet kontinuerligt har sjunkit sedan förbundsstämman 2017 
samt att det inte finns några intensioner relaterade till marknadsorientering eller affärsutveckling 
av varken Civilförsvarsförbundet eller Civil AB.  

Motionären vill skifta fokus från internfrågor till marknadsfrågor som: Hur kan vi positionera 
oss? Vilka är vi? Vad representerar vi? Vilka varor och tjänster kan vi erbjuda marknaden? 

Det här vill motionären: 

• Att ett pilotmarknadsutskott bildas för att ta tag i frågorna: Hur kan vi öka antalet 
medlemmar? Hur kan vi öka extern finansiering genom försäljning av möjliga varor och 
tjänster? Kan vi skaffa sponsorer? 

• Att utskottet ska bestå av en representant från förbundet, en styrelseledamot från 
Stockholmsdistriktet samt 3 representanter från olika föreningar i Stockholmsregionen.  

• Att resultatet ska redovisas till hela förbundet enligt en tidsplan som utskottet definierar. 

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Medlemsantalet har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Det kan hända att vi har tappat några 
medlemmar på grund av medlemsavgiften men det stora tappet beror på ett ordentligt 
städningsarbete i medlemsregistret. Det har funnits medlemmar i systemet som inte betalat 
medlemsavgift på flera år, i vissa fall aldrig. Bara i Civilförsvarsförbundet centralt har vi raderat 
över 400 medlemmar vilka inte betalat medlemsavgift. Det finns fortfarande behov av städning i 
systemet så vi räknar med att vi fortfarande kan minska en del. Vad som dock är glädjande är att 
vi har en ganska stor tillströmning av nya medlemmar. Vi hoppas från förbundet att dessa tas om 
hand ute i organisationen så att de stannar hos oss.  

Vi har under planering ett par konferenser i slutet av året med inriktning på medlemsrekrytering 
och föreningsutveckling.  

Vad gäller affärsutveckling i Civil AB så finns där ett nyskapat produktråd. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
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att ge GS/VD i Civil AB i uppdrag att tillsätta två arbetsgrupper med medlemmar från distrikt 
och föreningar i Stockholmsregionen. Den ena gruppen ska syssla med frågan hur man ökar 
antalet medlemmar i Civilförsvarsförbundet. Den andra gruppen ska syssla med att komma med 
förslag på lämpliga varor och tjänster för Civil AB.  

att resultatet från grupperna ska redovisas på stämman 2021 
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      M 5 
Motion angående resultatet för Civil AB 

Motionären önskar en redovisning av det verkliga ekonomiska stöd som hittills erhållits genom 
Civil AB samt en tillförlitlig beräkning av det kommande årets bidrag från Civil AB till förbundets 
verksamhet. 

Motionären vill också ha ett yttrande om förbundets syn på kombinationen ”Ideell verksamhet” 
och ”Företagsaktiebolag”  

Det här vill motionären: 

• Veta om Civil AB har givit något ekonomiskt stöd till Civilförsvarsförbundets verksamhet 
• Få en beräkning av vilket ekonomiskt stöd som Civil AB kan ge 
• Veta om förbundet anser att kombinationen ”ideell verksamhet” och affärsverksamhet 

ger förbundet positiv reklam och rätt ekonomiskt utfall 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Under tidigare ledning såg man till att Civil AB inte gick med något större överskott genom att 
föra över kostnader från Civilförsvarsförbundet i så stor mån som möjligt till Civil AB för att 
minska förbundets underskott. Det är dock svårt och tidskrävande att beräkna hur stora 
ekonomiska tillskott Civil AB har gett till förbundet. 

Vi arbetar nu med att klart och tydligt skilja på Civilförsvarsförbundets- och Civil ABs kostnader. 
Vi har tillsatt en VD som är avlönad av Civil AB och har till uppgift att se över aktiebolagets 
priser, lagerhållning, produktutbud och avtal. Försäljningen av produkter i Civil AB har ökat 
markant sedan vi startade den nya hemsidan. VD och ekonomiansvarig arbetar med att ta reda på 
hur man kan överföra ett överskott från Civil AB till föreningar och distrikt utan att detta blir en 
skattepliktig inkomst för föreningar/distrikt. Det går dock i dagsläget inte att tillförlitligt beräkna 
vilket överskott bolaget kan ge, det behövs en del investeringar i instruktörsutbildning och även 
säljfunktion för att öka försäljningen av kurser. 

Vi ser att vårat varumärke ”Civilförsvarsförbundet” är starkt och ger en rätt tyngd så länge vi 
säljer produkter som är i linje med vår verksamhet. Det ger också en möjlighet att komplettera 
den verksamhet vi har via uppdragen till allmänheten med likvärdiga kurser för företag där vi ser 
ett stort behov idag. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad 
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      M 7 
Motion angående antalet ombud till stämman 

Motionären anser att man för att reducera kostnaderna i samband med Förbundsstämman ska 
reducera antalet ombud. 

Motionären tycker att ombuden ska reduceras till 2 representanter per distrikt och förslagsvis 25 
ombud fördelade på antalet medlemmar i respektive distrikt. 

Det här vill motionären: 

• Att antalet ombud reducerat till 2 ombud per distrikt plus 25 ombud fördelade enligt 
medlemsantalet i distrikten. 

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Att reducera antalet ombud på stämman skulle minska distriktens inflytande och försämra 
demokratin i förbundet. 

 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen 

 

106



 

 

      M 8 
Motion angående ansvaret för registerhantering 

Motionären vill stärka distriktets uppgifter genom att bland annat vara en stödfunktion för 
föreningarna och instruktörerna. 

Det här vill motionären: 

• Att distriktet ska erhålla 200 kr per genomförd 2.6 utbildning i distriktet. 

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Distriktets uppgifter behöver stärkas och distriktets funktion behöver förnyas. Förbundsstyrelsen 
ser att distriktet kommer att ha en stor och viktig roll i ett nytt civilt försvar. 
Civilförsvarsförbundet har haft en del problem med att vi inte följt MSBs riktlinjer för hur vi får 
använda de uppdragsmedel vi erhåller och därför råkat ut för att vi måste betala tillbaka felaktigt 
använda medel. Vi är nu sedan ett par år väldigt noga med att följa regelverket för att inte riskera 
vår framtid. Medel får endast användas till direkt relaterad kursverksamhet. Vi kan därför inte ge 
ett generellt bidrag till distriktet för 2.6 kurser. 

 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen 
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      M 9 
Motion angående att förbjuda dubbla medlemskap 

Motionären anser att det är problem med personer som är medlemmar i flera olika föreningar i 
syfte att komma på årsmötena och påverka mötet och ställa till strul. 

Det här vill motionären: 

• Att stämman förbjuder dubbelt medlemskap. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Vi har föreningsfrihet i Sverige så det kan vara svårt att förbjuda någon att vara medlem. Det vi 
kan göra enligt våra stadgar är att förbundsstyrelsen kan utesluta medlemmar som bryter mot 
bland annat vår värdegrund. Det kan finnas flera olika orsaker till att någon vill vara medlem i 
flera föreningar, man kanske vill ekonomiskt stödja verksamheten, man vill tillhöra sin gamla 
förening fast man flyttat, man vill vara med i föreningen på den ort man bor men där finns ingen 
verksamhet medans grannföreningen har många intressanta saker på gång.  

För att man ska få vara närvarande och ha yttrandemöjlighet på förenings-/distrikts- och 
förbundsstämma så måste man ha betalat sin medlemsavgift. Vill man vara medlem i flera 
föreningar måste man betala medlemsavgift i samtliga föreningar. Detta borde kunna ha en 
stävjande effekt på att vara medlem i alltför många föreningar om medlemsavgiften. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen 
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      M 10  
Motion angående rutiner och regler för medlemsregister   

Det här vill motionären: 

• Att det sker en genomgång av rutinerna och reglerna om tillgång till registret. 
• Att det säkerställs vem som har full tillgång och tillträde till Max registret.  
• Att det ska ske en uppdatering av alla behörigheter.  

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Max registret är ett register med personuppgifter och hanteringen lyder därmed under 
dataskyddsförordningen GDPR. Enligt dataskyddsförordningen behandlar 
Civilförsvarsförbundet uppgifterna för ett ändamål och dessa personuppgifter skyddas enligt 
GDPR. Medlemmar har fått information och godkänt att vara med i medlemsregister.  

Det är viktigt att det är säkerställt vilka personer som ska ha tillgång till registret och att 
uppdatering av behörigheter sker löpande.   

Behovet av förbättrade system inklusive medlemsregister (MAX) är stort och väl känt, men 
ekonomin har de senaste åren inte tillåtit några större satsningar.  

Nu ser ekonomin bättre ut och framöver kommer det att kunna satsas på såväl förbättringar av 
datasystem som tex MAX, och på vår personalstyrka, som kommer att utökas under 2019.   

Så förhoppningen är att med satsningar på förbättrade system och på ökad bemanning så ska 
problemen kunna minska avsevärt framöver, och behörigheter ska kunna vara uppdaterade.  

 

 Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen 
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      M 11 
Motion angående instruktörsrekrytering 

Motionären anser att:  

En extern rekryteringsprocess ska genomföras vid rekrytering av nya instruktörer då de regionala 
2:6-referenspersonerna inte har något att säga till om, trots att de har lokalkännedom. De anser 
även att de nationella samordnarna inte ska vara delaktig i rekryteringsprocessen. 

 

Det här vill motionären: 

• Att vid uttagning till instruktörsutbildning ska referenspersonens ord väga tungt då de har 
lokalkännedom. 

• Att nationell samordnare inte ska delta i uttagning. 
• Att en extern person eller firma ska göra lämplighetsbedömning på varje sökande. 

  

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstyrelsen anser att den nationella samordnaren besitter de övergripande kunskaper som 
behövs i sin roll för att kunna göra en bedömning av behovet av instruktörer i hela Sverige.  

Den nationella samordnaren samverkar och ska fortsatt samverka med de regionala 2:6-
referenspersonerna vid rekryteringsprocessen, vilket är viktigt för att få den lokala förankringen. 

Att de regionala 2:6-referenspersonerna aktivt deltar i rekryteringsprocessen, och vid behov 
samverkar med distrikt och lokala föreningar i regionen är en förutsättning för att rekryteringen 
ska bli så lyckad som möjligt. 

 

 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att motionen är besvarad 
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      M 12 
Motion angående instruktörsuppdrag och profilkläder. 

Motionären anser att:  

När instruktörer bokar sina utbildningar/informationer borde det vara en självklarhet att de 
kontaktar den lokala Civilförsvarsföreningen i den kommun de verkar innan de genomför 
utbildningen, det främst för att föreningar kan få bidrag/sponsring till sin verksamhet för utförda 
uppdrag.  

Det står i anvisningarna att instruktörer ska uppträda i profilkläder. Det finns instruktörer som 
inte uppfyller det utan är utklädda till clowner istället, vilket inte borde få förekomma på grund av 
att det kan vara avskräckande. 

 

Det här vill motionären: 

• Att instruktörer ska kontakta den lokala Civilförsvarsförening i den kommun de ska verka 
innan utbildningar/informationer bokas så att inte dubbelbokningar sker. 

• Att avtal med bidrag/sponsring inte går förlorat och att redovisning kan ske. 
• Att alla instruktörer ska uppträda i profilkläder. 
• Att clowner ska förbjudas och får inte förekomma i Civilförsvarsförbundets regi. 

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Civilförsvarsförbundets uppbyggnad ser olika ut i olika delar av landet.  

Det finns utbildningsanvisningar för 2:6-uppdragen och alla instruktörer ska följa de 
utbildningsanvisningar som är aktuella.  

Förbundsstyrelsen anser att de regionala 2:6-referenspersonerna har övergripande helhetssyn på 
instruktörsverksamheten. Den nationella samordnaren rekommenderar alltid 2:6-instruktörerna 
att meddela i första hand referenspersonen om bokade kurser. Det är för det mesta inte 
föreningen som bokar upp kurser utan just instruktören. Instruktören behöver inte föreningens 
eller distriktets godkännande. 

Vid behov kan referenspersonerna kontakta Civilförsvarsförbundet på lokal eller regional nivå 
innan utbildning/information genomförs, så ömsesidig samverkan kan ske på bästa sätt.  
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Instruktörerna och referenspersonerna som bor och verkar i samma förening/distrikt och 
föreningen/distriktet bör samverka så att god planering kan genomföras. 

När det gäller avtal, bidrag och sponsring är förbundsstyrelsens uppfattning att man ska ta tillvara 
på möjligheterna för det, under förutsättning att sponsorn delar Civilförsvarsförbundets 
värdegrund. 

Det finns instruktörsuppdrag inom ramen för Civil AB, vilket inkluderar våra 
barnsäkerhetsutbildningar. Marknadsföring för dessa kurser kan anpassas efter kunders önskemål, 
så länge de följer Civilförsvarsförbundets värdegrund.  

 

 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att motionen är besvarad 
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      M 13 
Motion angående brutet räkenskapsår 

Motionären vill att förbundet ska byta till brutet räkenskapsår då en ny styrelse får stå till svars för 
aktiviteter som inträffat efter bokföringsårets avslutats men ny styrelse inte tillträtt då årsmötena 
ligger en bit in på året. 

 

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Att göra ett årsbokslut tar ett tag efter årets slut, konton ska stämmas av och alla kostnader som 
tillhör föregående år ska hinna komma in. I våra stadgar finns uppstyrt en viss ordning och en 
viss tid emellan förenings- distrikts- och förbundsstämma, detta för att nomineringar och 
motioner till nästa instans ska hinna in. En ändring av räkenskapsåret skulle därför bara skjuta 
fram hela processen.  

Vår huvudsakliga finansiär MSB tillämpar årsvis räkenskapsår och eftersom vi ska göra alla 
rapporter till dem årsvis så skulle ett brutet räkenskapsår ställa till en hel del besvär.  

I ett årsbokslut ska också alla väsentliga händelser som inträffat efter årsbokslutet tas med vilket 
borde kunna avstyra problemet med att en tillträdande styrelse får stå till svars för händelser man 
inte har varit med och fattat beslut om. 

 

 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen 
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Civilforsvarsforbundet 
Kristianstad forening 

Motion till civilforsvarsforbundets arsstamma 2019. 

Verksamhet/utbildning och ekonomiska fdrutsattningar lokalt och 

regionalt. 

Foreningarna star for drivkraften i hela organisationen.

2019-06-05 

Forbundets(CFF) regelverk maste darfor ge forutsattningar for lokal forening och distrikt att 
utveckla och starka verksamheten. Mojlighetema att fa intakter ar har av avgorande betydelse.
Utvecklingen inom forbundet de senaste 6 aren har tyvarr medfort att inkomstbringande 
utbildningar och andra verksamheter har reducerats kraftigt. Kursutbudet har begransats och
tilldelningen av uppdragsstyrda utbildningar minskats. 
A vbryts inte denna trend kommer till slut manga foreningar och distrikt att forsvinna. 
FRG nya regelverk ar mycket bra och visar att <let gar att gora positiva forbattringar. som gynnar
verksamheten. FRG ar en viktig plattform for att synliggora CFF:s verksamhet. 

CFF maste beakta framgangsfaktorer. 
CFF maste beakta frarngangsfaktorema battre Den storsta frarngangsfaktom lokalt ar dock att vi 
syns i samhallet. Detta gar vi endast om vi har mojlighet att salja in och genomfora utbildning bade
for ideella och kommersiella organisationer i stor omfattning. Nar det galler inttikter sa innebar 
dagens system alt aktiva instruktorer och Civil AB kan tjtina stora pengar. 

Konkreta fdrslag. 
Utbudet av utbildningar maste oka och regelverket ses over sa att lokal niva bade kan salja in 
kurser och fa ersattning for dessa. Civil AB skall alaggas att till forening som salt in kurser ge 
halva vinsten till forening/distrikt. 

• Ordna uppdrag med energiinformation dar del av uppdragsmedel gar till distrikt/forening. 
• Tillat att "minst 72-timmar" :far genomfors aven med befmtliga 72-tim informatorer och att

forening/distrikt kan ta ut ersattning pa t.ex. 500 kr/information. 
• Civil AB verksamhet maste forstarkas 
• Tillat att forening saljer in olika informationer for ideell organisation och att ersattningen

behalls av forening. 
• Ta bort alla personliga ersattningar om man saljer in en kurs i Civil AB regi. Detta starker

namligen inte forenings/distrikts ekonomi. Ev. ersattning skall ga till forening/distrikt. 
• Infor en lagsta medlemsavgift pa 200 kr inom forbundet dar en del ar avgift till forbundet.
• Yid nyrekrytering av medlem skall minst 80% av avgiften ga till forening. 

Yrkande 
Yrkas pa att Civilforsvarsforbundets styrelse beaktar ovanstaende och arbetar frarn regelverk som
sakerstaller ekonomi pa lokal och regional niva i enlighet med lamnade forslag. 

Ovanstaende���on har efter remiss for yttrande av styrelseledarnoter, faststallts 2019-06-06.(a 
_ . ..i d-t f &t-1 ::f(ut-1-A �
Gorgen Svensson 

16rdforande 1

M 15
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      M 15 
Motion angående verksamhet/utbildning och ekonomiska 
förutsättningar lokalt och regionalt 

Motionären anser att föreningarna står för drivkraften i organisationen och att föreningar och 
distrikt har tappat möjligheter till inkomster från utbildningar de senaste åren. 

Det här vill motionären: 

• Att förbundet ska ordna uppdrag med energiinformation där en del av uppdragsmedlen 
går till distrikt/förening. 

• Att förbundet tillåter att ”minst 72-timmar” får genomföras även med befintliga 72-
timmars informatörer och att förening/distrikt kan ta ut ersättning på t ex 500 
kr/information. 

• Att Civil ABs verksamhet förstärks. 
• Att förbundet tillåter att förening säljer in olika informationer för ideell organisation och 

att ersättningen behålls av föreningen. 
• Att alla personliga ersättningar för försäljning av en kurs tas bort och att ersättningen ska 

gå till förening/distrikt i stället. 

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Civilförsvarsförbundet söker uppdrag hos MSB både för det som kallas 2.4 och det som kallas 
2.6. Just nu har vi inget samarbete med Energimyndigheten och kommer inte att söka några 
uppdrag avseende energiinformation. Största anledningen till detta är att vi har så många andra 
uppdrag på gång som vi måste kunna genomföra.  

För de uppdrag vi har från MSB gäller MSB:s ”Allmänna villkor” i dessa står klart och tydligt att 
endast kostnader som är direkt förknippade med uppdraget är giltiga. Vi kan alltså inte ge några 
generella bidrag till föreningar eller distrikt från våra uppdragsmedel. I MSB:s ansökningsmall kan 
vi söka: ersättning till elever, ersättning till instruktörer, övriga arvoden (när tex egen personal 
arbetar på kurserna), reskostnader, lokaler och mat, kursmaterial och övriga kostnader (måste 
vara relaterade direkt till kursen). De delar av uppdragsmedel som tidigare gick till föreningar och 
distrikt är en del av de ej godkända kostnader som vi har fått återbetalningskrav på från MSB. 

Vad avser Civil AB så har vi anställt en VD i bolaget, vi har en ny hemsida för butiken och 
kommer att se över kursutbudet samt intäkter och kostnader. Den tidigare styrelsen i Civil AB 
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var av åsikten att ”den som inte gör något ska inte ha betalt” därför gjordes prislistan om så att 
instruktören fick en högre ersättning. Säljavgiften slogs ihop med det som tidigare generellt gått 
till distrikten. Väldigt ofta är det instruktören eller förbundet som har sålt in kursen men det 
skulle kunna vara en förening eller ett distrikt. Som det är nu är det dock upp till instruktören att 
redovisa vem som har sålt in kursen och där kan det lätt bli fel, instruktören skriver att hen har 
sålt in kursen även om hen bara har bokat in datum.  

Vi kommer att se över kursutbudet och prislistan och hitta något sätt att ge ersättning även till 
föreningar och distrikt. Vi vill dock inte riskera att ersättningen blir en skattepliktig inkomst för 
föreningarna.  

När det gäller kurser som ”72-timmar” (ett uttryck som vi inte längre får använda) och BlackOut 
så är dessa kurser framtagna tillsammans med MSB och dessa får vi inte sälja. Gör vi det så kan vi 
få ytterligare återbetalningskrav på oss vilket vi vill undvika. 

Vi har en bra och viktig samhällsfunktion att fylla och vill inte äventyra denna. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen anser härmed motionen besvarad 
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      M 16 
Motion angående utrustning till instruktörer 

Motionären anser att det ska bildas en arbetsgrupp för att se över utrustning och övningsmaterial 
till instruktörer. Motionären anser att material förutsätts finnas tillgängligt inom distrikt och/eller 
föreningar. 

Det här vill motionären: 

• Att det bildas en arbetsgrupp för framtagande av arbetsmaterial för Civil AB och 
Civilförsvarsförbundet. 

• Att utrustning och administration ska gås igenom på instruktörsutbildningen. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Vi måste skilja på vilka regler som gäller i Civil AB och vilka som gäller i Civilförsvarsförbundet. 

När det gäller Civilförsvarsförbundet så har vi under de senaste åren köpt in ganska mycket material som har 
fördelats ut bland de aktiva instruktörerna. Nya instruktörer får material på sin utbildning. Det som bestämmer 
vilket material som ska finnas är vilka uppdrag vi har för tillfället hos MSB samt hur mycket uppdragsmedel vi 
har för inköp av material. All material som finns hos instruktörer och distrikt/förening är bara till låns och 
tillhör förbundet. Om en instruktör slutar ska materialet återlämnas till förbundet. Vilket material som ska 
finnas bestäms av kansliet. Instruktörerna har möjlighet att komma med förslag på de instruktörsträffar som 
respektive samordnare kallar till. På instruktörsutbildning går man igenom både vilket material som finns, hur 
det ska användas och vilka regler som gäller. 

När det gäller Civil AB så är det ett bolag där vi säljer kurser på kommersiell grund. Det är bolaget som 
bestämmer vilket material och vilka kurser som ska finnas. Är man både Civil AB instruktör och 
Civilförsvarsinstrutkör så måste man ha dubbla uppsättningar av arbetsmaterialet. Civilförsvarsförbundets 
arbetsmaterial för inte användas till Civil AB. I Civil AB köps material in varefter behov uppstår hos 
instruktören efter samråd med VD. Vi har inte haft några instruktörsträffar i Civil AB på ganska lång tid men 
detta finns planerat under kommande år. 

Förbundsstyrelsens svar 

Förbundsstyrelsen anser med detta motionen besvarad. 
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      M 17 

 
Motion angående ansvaret för registerhantering 

Motionären anser att 

Motionären tycker att  

Det här vill motionären: 

• När instruktören utbildar genom Civil AB utgår arvode och reseersättning. I Västerbotten 
har man långa avstånd, vilket betyder att många timmar ibland går åt för instruktör för att 
ta sig till och från utbildningsort.  

• Civilförsvarsförbundet i Västerbotten äskar att ersättning för restid också utgår till 
instruktör, likvärdigt med utbildningar inom 2:6 uppdraget 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Det är av största vikt att man får möjlighet att utbilda oavsett var i landet man bor.Med bibehållen ersättning 
som gör att man inte förlorar pengar när man utför sitt instruktörsuppdrag. 

 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen 
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 Distrikt Dalarna 

Motion angående validering av kunskaper 

Bakgrund: 
Civilförsvarsförbundets har uppgift att utbilda och administrera FRG. 
Vi har idag en mycket stor kompetensbas inom FRG som vi behöver kunna tillgå på ett bättre sätt. 
Som FRG har vi möjlighet att gå kurser inom andra frivilliga försvarsorganisationer och dessa registreras dock 
inte i MAX. 
Flera personer i FRG har hög kompetens från räddningstjänst, försvarsmakt, polis, sjukvård och andra civila 
yrken. Många har även instruktörskompetens. Dessa personer är svåra att motivera till Civils grundutbildning 
och instruktörsutbildning. 
Därmed kan många goda utbildningsinsatser inte registreras in till förbundet och vidare till MSB. 

Förslag: 
Anordna en kort utbildning om förbundets regler och registreringssätt till kunniga instruktörer efter validering 
av deras kunskaper.  
Utveckla vårt MAX register i samverkan med övriga FFO:er så att vi får registrera alla kurser som är tillgängliga 
för en FRG.  
Vi behöver vara mer resurseffektiva och utnyttja resurser och kompetenser över gränserna. 

Yrkande: 
Tillsätt en arbetsgrupp som kan arbeta snabbt med en modell för validering av kunskaper enligt förslag ovan. 
Låt oss vara i framkant med detta så vi kan ta en plats i framkant vid uppbyggnaden av det civila försvaret. 

Vansbro den 8 juni 2019

Civilförsvarsförbundet Dalarna

Anna-Maria Dahlman  ordförande 

M 18
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      M 18 
Motion angående Validering av kunskaper 
Det här vill motionären: 

Motionen handlar om att motionären vill att Civilförbundet skapar möjligheter till validering av 
andra organisationers kurser så personer som genomfört sådana kurser kan få sina kunskaper 
validerade och jämförda med de krav och mål som gäller för Civilförsvarsförbundets kurser. 
Därmed skulle personer vars utbildningar bedömts vara minst likvärdiga med 
Civilförsvarsförbundets motsvarande utbildningar kunna få samma behörighet inom 
Civilförsvarsförbundet utan att genomgå Civilförsvarsförbundets utbildningar och kunna 
registreras i MAX-registret. 

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Civilförsvarsförbundets utbildningar för funktionärer inom FRG är relativt korta och utformade 
utifrån de behov som har identifierats inom FRG-verksamheten. Det innebär bland annat att 
utbildningarna, förutom rena faktadelar, även innehåller diskussioner och frågeställningar vars 
syfte är att knyta samman faktadelarna med de erfarenheter och definierade behov som finns 
inom FRG. På så sätt ökar möjligheten till samsyn och ett gemensamt förhållningssätt hos 
kursdeltagarna inför de uppgifter som de kan ställas inför i FRG. Detta är kvaliteter som är svåra 
och resurskrävande att validera från andra utbildningar.  

Det är och har alltid varit möjligt att registrera andra kompetenser och utbildningar i Max-
registret än sådana som har erhållits genom Civilförsvarsförbundet. Det är önskvärt att alla 
kompetenser som kan komma till nytta i FRG registreras i Max-registret. 

  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen med hänvisning till värdet av att alla funktionärer i FRG genomgår en 
funktionärsutbildning som är lika för alla inom respektive funktion samt att det redan finns 
möjlighet att registrera andra utbildningar och kompetenser i MAX-registret.  
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Valberedningens förslag: 

Förbundsstyrelse, förtroendevald revisor och arvoden 
1. Förbundsstyrelsen föreslå bestå av 6 ledamöter exkl. presidiet som enligt stadgarna ska 
bestå av förbundsordförande, förste vice förbundsordförande och andre vice 
förbundsordförande, dvs. totalt 9 personer. För att förbundsstyrelsen ska kunna fatta beslut 
krävs enligt stadgarna minst fem valda personers närvaro.  

2. Förbundsordförande 

Georgios Kontorinis (nyval) 

3. Förste vice förbundsordförande 

Mona-Lena Backman (nyval) 

4. Andre vice förbundsordförande 

Gabriella Andersson (nyval) 

5. Ledamöter 

Lisbeth Brevig (nyval) 

Kent Ögren (omval) 

Jan Björkman (omval) 

Jan Cedmark (omval) 

Tommy Sjöberg (nyval) 

Per Jakobsson (nyval) 

6. Förtroendevald revisor 

Nils Folke Ericsson, ordinarie (omval) 

Magnus Nilsson, ersättare (omval) 
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7. Arvoden 

1´500 kr per sammanträde en höjning med 100 kr 

3 500 kronor till förtroendevald revisor per avgiven revisionsberättelse, oförändrat 

Presidiet erhåller dessutom 40´000 kr/år att fördela inom sig. Oförändrat. 

 

Valberedningen har bestått av David Wibeck, sammankallande, Christer Ärnhage, Niklas 
Larsson, Laila Göransson, Anita Lipkin. 

Valberedningen är enhällig i sina förslag.  

 
 
Om Civilförsvarsförbundets Valberednings arbete inför förbundsstämman 2019 
 
Vid förbundsstämman 2017 valdes följande till valberedning. 
David Wibeck, ordförande, Agneta Lipkin, Laila Göransson, Niklas Larsson och Christer 
Ärnhage 
 
VB  har haft mejlkontakt, alla har sett allas inlägg och fört dialog hela tiden.  
Mar träffats i Stockholm, Bromma, Kansliet då VB hade dialog inom VB.  
och/eller Best Western hotell. 
På Best Western Hotell har träffat personerna som varit nominerad som ledamot till 
förbundsstyrelsen.  
 
VB hade ställt samman frågor som man tyckte var viktigt att få klara svar på för att forma 
förbundets styrelsearbete.  Några samtal tog ca en timme att genomföra. 
Tiden för styrelseuppdraget var en viktig fråga inte endast styrelsemötet utan uppdrag mellan 
styrelsemötena. 
 
Några kunde inte komma pga sjukdom eller annat förhinder då har man haft  telefonmöte med 
den personen och ställt samma frågor som till dom som blev 
ett personligt möte med.  
VB tyckte det var intressant att höra svaren och hur man tänkte om Civilförsvarsförbundets 
framtid. 
 
Valberedningen får kontakta och försöka få andra ledamöter till styrelsen 
än föreningar och distrikt nominerar. Har frågat några yngre kvinnor och män 
som inte varit nominerade. Tyvärr så har VB inte fått någon att ställa upp. 
 
 

129



 
 
 
Kandidaterna presenterar sig 
 
  

 

 

Namn: Georgios Kontorinis 
Ålder: 48 år 
Ort: Solna 
Yrke/sysselsättning: Ombudsman 
Uppdrag: Ledamot Civilförsvarsförbundets styrelse 2013-2017, vice 
ordförande 20107-2019,  sammankallande i valberedningen för Solna-
Sundbybergs Civilförsvarsförening 
Viktiga frågor: Det är stort värde för mig att fortsätta arbeta för att uppnå 
förbundets mål och vision. Förbundets värdegrund som kompass och verktyg 
i detta arbete är oerhört viktigt. Jag vill tillsammans med styrelsen formulera 
och ställa krav på politiken och myndigheter. Kännedom om förbundet och 
dess verksamhet bör ökas bland allmänheten inte minst bland ungdomar. Vi 
måste definitivt ha bättre samordning i samhället vid katastrofer. Även 
ekonomin i balans och medlemsutveckling är högt prioriterade och centrala 
frågor för mig personligen.  
Den lokala verksamheten måste stärkas, vi måste få fler som väljer att 
genomföra våra utbildningar och som väljer att bli aktiva inom förbundet. 
Hemsidan och medlemssystemet skall våra välfungerande verktyg i detta 
arbete. 
Vad kan jag bidra med:  Mina sex år i förbundsstyrelsen har bidragit till 
värdefull kunskap om organisationen och dess verksamhet. Det har varit både 
en oerhört spännande och krävande resa hittills och som styrelseledamot har 
jag även varit med och kunna fattat visa obekväma beslut. Alltid med hela 
förbundets bästa som mål. Jag hoppas att min föreningsvana och breda 
nätverk samt min känsla för ansvar, vilja och mitt engagemang att utveckla 
organisationen kan fortsättningsvis vara till gagn för förbundet. 
 
 

 

Namn: Per Jakobsson 
Ålder: 70 år 
Ort: Veberöd/Lunds kommun 
Yrke/sysselsättning: Fd styrkeledare Räddningstjänsten Malmö  
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Förbundsordförande Distrikt 
Malmöhus/Ordförande Malmö Civilförsvarsförening/ Instruktör2:6 
Viktiga frågor: Många ideella krafter, stort medlemsantal, föreningar i så 
gott som alla kommuner,  kunniga och engagerade instruktörer. 
Vad kan jag bidra med: Lång erfarenhet inom förbundet, positivitet, 
engagemang samt utveckla förbundet. Småland-Blekinge 
Baskettdistriktsförbund. Jag har  även  styrelseerfarenhet från näringslivet. 
Ett stort kontaktnät inom samhällets alla områden. 
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Namn: Lisbeth Brevig 
Ålder: 73 år 
Ort: Flen, Södermanland  
Yrke/sysselsättning: Pedagog/rådgivare  
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ordförande i Flen, ledamot i 
distriktet Södermanland, instruktör 2:6 (FRG-ansvarig och FRG-samordnare 
Södermanland) 
Viktiga frågor: Att i styrelsen arbeta för att stödja nätverkssamordnarna 
inom uppdragen. Att utveckla TIB-funktionen. Att hitta samarbetspartners i 
andra organisationer. Att söka uppdrag för SCFF på nya plattformar. 
Civilförsvarsförbundets styrkor: Alla engagerade medlemmar. Mycket stort 
stöd från de 2 nätverksamordnarna inom uppdragen (Instruktörer och FRG). 
Proaktivt arbete i en ständig föränderlig värld 
Vad kan jag bidra med: Nätverk lokal, region och statlig nivå. Erfarenhet 
av styrelsearbete. Underifrånperspektiv. Erfarenhet av våra uppdrag. 

 

 

Namn: Kent Ögren 
Ålder: 63 år 
Ort: Luleå 
Yrke/sysselsättning: Olika styrelseuppdrag. Styrelseproffs 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ordförande i Luleås 
civilförsvarsförening. Ordförande Civilförsvarsförbundet Norrbotten 
Vår organisations styrka: Vår styrka är det personliga engagemanget som 
finns hos enskilda personer. Vår uppgift är att ta tillvara den kraften för att 
skapa ett tryggt samhälle i ett otryggt läge. 
Vad kan jag bidra med: ett nationellt nätverk. Har genom många år som 
politiskt aktiv kontakter på nationell nivå. 
 
 

  

Namn: Tommy Sjöberg 
Ålder: 67 år 
Ort: Örnsköldsvik 
Yrke / sysselsättning: Konsult/instruktör. FD verksamhetsledare i Förbundet 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Styrelseledamot och 
utbildningsansvarig i Örnsköldsviks CFF sedan 2003, styrelseledamot i 
distriktet Västernorrland, ledamot i Civil AB. Huvudinstruktör i HLR, Barn-
HLR och 1:hjälpen, instruktör i 1:hjälpen till psykisk hälsa, FRG ansvarig. 
Vår organisations styrka: Att vi finns representerad  över hela landet  med 
information om bl a säkerhet till vardags och vid kris      
Vad kan jag bidra med:  Engagemang, öka förståelsen för det viktiga arbete 
som Förbund, distrikt och föreningar utför. Verka för att 
Civilförsvarsförbundet med sina gedigna utbildningar blir mer känd bland 
allmänheten och myndigheter. 
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Namn: Jan Björkman 
Ålder: 69 år 
Bostadsort: Olofström, Blekinge 
Yrke / sysselsättning: fd riksdagsledamot/aktiv i olika föreningar 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ordförande i Blekingedistriktet  
sen 2012, ledamot av förbundsstyrelsen Civilförsvarsförbundet 
Viktiga frågor: en stark medlemskår, bra lokal aktivitet, barn- och 
ungdomsverksamhet mm 
Vad jag kan bidra med: stor föreningsvana, intresse för förbundets  
ekonomi, utveckling av verksamheten Vår organisations styrka: ideell 
organisation, fortfarande många medlemmar, stort intresse i samhället för de 
frågor vi driver tex livsmedelsförsörjning 
 
 

 

Namn: Jan Cedmark  
Ålder: 76 år  
Bostadsort:  Sannäs, Tanum  
Yrke/sysselsättning: Konsult  
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ledamot av Förbundsstyrelsen, 
ordförande i Distrikt Västra Götaland och ordförande i Tanums 
Civilförsvarsförening. 
Viktiga frågor: Hur skapar vi tillsammans en samhällsberedskap som är 
aktuell i dag och som har styrka även i framtiden? 
Hur engagerar vi yngre personer? 
Hur är bästa sättet att samverka med andra frivilligorganisationer? 
Hur samverkar vi bäst med de centrala myndigheter som fördelar anslag till 
frivilligorganisationer? 
Vad jag kan bidra med: Skapa ett civilt försvar för dagens Sverige som är 
utvecklande för deltagarna och som är en god grund för att vidareutveckla 
civil beredskap för framtiden. 
Vår organisations styrka: Alla goda krafter och frivilliga som på sin fritid 
entusiastiskt ställer upp. Enligt min uppfattning är det viktigt att 
organisationen byggs upp underifrån men med regionalt- och riksperspektiv 
bevarade. 
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Namn: Mona-Lena Beckman 
Ålder: 66 år 
Ort: Skövde 
Yrke/sysselsättning: Egen företagare, konsult, interimschef 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Nybliven styrelsemedlem i 
Civilförsvarsförbundet Västra Götaland 
Organisationens styrka: Att den bygger på engagemang såväl på ett 
personligt som på ett samhälleligt plan. Den lokala förankringen är särskilt 
viktig inför de förändringar som samhället är inne i. En kris eller en allvarlig 
händelse kan ske var som helst och när som helst. Att då ha engagerade 
människor i en erfaren och beprövad organisation som snabbt kan vara på 
plats, kan vara det som avgör hur framgångsrikt man lyckas hantera krisen. 
Vad kan jag bidra med: Är certifierad professionell styrelseledamot. 
Har en bakgrund som chef för Räddningsverket i Skövde med ansvar för att 
bedriva utbildning inom Risk och säkerhetsområdet regionalt, nationellt och 
internationellt. Har stor vana att arbeta utåtriktat och vet betydelsen av att 
synas för att vara en spelare att räkna med. 

 

    

Namn: Gabriella Andersson 
Ålder:  43 år 
Ort: Kungsbacka / Halland 
Yrke/sysselsättning: Studerande Säkerhets- och trygghetskoordinator, 
arbetar även som administratör på Kungsbacka Kontorshotell och instruktör 
inom 2:6. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Referensperson inom 2:4 och 2:6 i 
Halland, instruktör 2:6 Halland/Västra Götaland, ordförande i distrikt 
Halland och även i den lokala föreningen i Kungsbacka. (FRG-ansvarig 
Göteborg, FRG-grundutbildningsansvarig Göteborg,) 
Viktiga frågor: Att Civilförsvarsförbundet blir en naturlig del i det nya 
befolkningsskyddet. Att via samverkan med berörda aktörer (så som till 
exempel MSB, andra FFO:er, länsstyrelser, kommuner, räddningstjänst, 
militär och många fler) stärka Sveriges totala försvar. Att höja våra 
medmänniskors kunskap om krisberedskap, som bidrar till ett tryggare 
Sverige. 
 De ska vara enkelt för alla medlemmar och engagerade att kunna ta till sig 
riktlinjerna för vad som gäller och hur de kan arbeta. Riktlinjerna ska vara 
uppdaterade, kvalitetssäkrade och stämma överens med Cffs värdegrund. 
Alla som engagerar sig mer i styrelsearbete, FRG-ledning och instruktörer 
ska ha samma grundläggande förutsättningar gällande användbara 
instruktioner, utbildningsmateriel och information. Ta tillvara på den enorma 
kompetens våra medlemmar ute i våra föreningar har. Skapa möjligheter och 
ta tillvara på deras engagemang och deras kunskap. Att alla förbund/enheter 
samverkar och bygger broar till varandra och att vi verkar som en och samma 
enhet, tillsammans. 
Vad kan jag bidra med: Då jag är en mångsysslare inom Cff förstår jag 
vilket enormt stort hjärta de aktiva medlemmarna har och hur mycket fritid 
och energi de bidrar med.  Att vara en mångsysslare skapar en bred förståelse 
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för alla Cffs verksamheter. Det som jag tycker saknas idag är bland annat en 
fungerande struktur som gör att varje förening lättare kan utföra sina 
uppgifter (man ska inte behöv uppfinna hjulet om och om igen på varje enhet 
inom sin förening). Att frigöra mer administrativ tid och möjliggöra att man 
kan lägga kraft och energi på att skapa mervärde och upplevelser för 
medlemmar och enskilda medmänniskor tycker jag borde stå i fokus. 
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Per den 10 juni 2019 inkomna 
nomineringar
Förbundsstyrelsen 

Gunilla Nordgren 
Georgios Kontorinis 
Hanna Mehaj 
Björkman, Jan 
Lisbeth Brevig 
Per Jakobsson 
Cedmark Jan  
Ögren, Kent 
Lennart Svensson 
Gabriella Andersson 
Mona-Lena Beckman 
Leif Isberg  
Tommy Sjöberg 
Malin Grentzelius

Förtroendevald revisor 

Ericsson, Nils-Folke, Ordinarie 
Magnus Nilsson, Ersättare 

Valberedning 

David Wibeck VB ordf 
Laila Göransson VB 
Agneta Lipkin VB 
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Bilaga 2 

Svar på frågan till nuvarande ledamöter, ersättare och revisorer om man 
står till förfogande för omval: 

Gunilla Nordgren Ja 

Georgios Kontorinis Ja 

Jan Cedmark  Ja 

Jan Björkman Ja 

Kent Ögren   Ja 

Hanna Mehaj   Ja 

Gabriella Andersson         Ja 

Elisabeth Nilsson              Nej 

Anna-Lena Sörenson         Nej 

Nils Folke Ericsson Ja 

Magnus Nilsson                 Ja 
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Tack till våra sponsorer 

 Vi utbildar, informerar och hjälper. Bli medlem! | Telefon: 08-629 63 60 | E-post: info@civil.se   www.civil.se 

Följ oss: 
www.twitter.com/civilpunktse 

www.youtube.com/civilpunktse 
www.instagram.com/civilpunktse 

www.facebook.com/civilforsvarsforbundet 
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