
1. 

           Föreningsutskick 

 

Anställda på Civilförsvarsförbundet 

Vi på kansliet i Stockholm: 

Lena Esbro – kansliansvarig och arbetar främst 

med ekonomi, löner, avtal och personalfrågor  

Annika Jonsson- kursadministratör; arbetar 

främst med kursadministration FRG, Civil2-

adresser, administration, bokning och offerter, 

medlemsregistret Max 

Anställda ute i landet: 

Jan Alsander – tillförordnad generalsekreterare 

på 1 dag i veckan och arbetar övrig tid med 

projektet befolkningsskydd 

Carina Wiro- samordnare för krisberedskap; FRG 

Åsa Hagelberg- samordnare för Din trygghet; 2:6 

uppdraget 

Praktikanter på kansliet: 

Rodrigo AF Sillén- hjälper till med 

kursadministration kring 2:6 kurser, vissa 

ekonomiuppgifter 

Jonna NG Söderlund – hjälper till med 

administrativa uppgifter, hemsida, Hitta Vilse-

klubben 

 

 

 

72 timmar 

72 timmars-broschyren kommer få en ny layout 

på framsidan och det kommer stå 

”Hemberedskap för minst 72 timmar”. Viktigt 

att vi inte bara pratar om att klara sig i 72 

timmar. Detta är ändringar på uppdrag av MSB. 

Broschyren är nu på gång för tryck och väntas 

vara ute i butiken igen inom snar framtid.  

Nya butiken 

Nya butiken är nu igång sedan någon månad. 

För att kunna ta del av vissa medlemsförmåner 

behöver du skapa en inloggning (du kan inte 

använda samma inloggning som till den förra 

butiken). Du väljer ett användarnamn samt 

anger din MAX e-postadress. Då skapas ett 

konto som samkörs med vårt medlemsregister 

MAX. Detta gör det enklare för dig att kunna se 

och handla de saker som är kopplade till dina 

olika behörigheter och uppdrag. Ändras något i 

MAX kommer det automatiskt att följa med till 

butiken. 

 

Föreningsutskick 

  

 

GDPR 

Inför GDPR har vi haft möten med FOS och 

personer som arbetar aktivt inför GDPR lagen 

Vi jobbar för att GDPR säkra våra register och 

mycket har gjorts och är påbörjat, medan andra 

saker tar lite längre tid.  

 

  Vi har tittat på möjligheten till nya system för 

att både effektivisera arbetet och samtidigt 

förbättra arbetet kring säkerhet.  

  Vi har anpassat arbetsrutiner och tagit fram 

underlag för att säkerställa att vi arbetar utifrån 

GDPR. 

 

   Framöver kommer vi även behöva gå igenom 

alla behörigheter i max vilket innebär vissa 

förändringar. Då det idag inte går att söka 

behörighet utifrån förening kommer detta 

registreras på annat sätt vilket också innebär att 

behörigheter kommer behövas göras om. 

Information och underlag för detta kommer att 

skickas ut. Vi kommer behöva stänga ner MAX 

under en vecka för att uppdatera 

behörigheterna. Detta kommer troligen ske 

under vecka 25 och vi återkommer med mer 

information närmare. 

 

http://www.civil.se/

