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           Föreningsutskick 

 

 

Årets kurser har börjat läggas ut för anmälan. 

FRG kurser fylls på kontinuerligt allt eftersom de 

blir klara. Alla kurser förutom tilläggsuppdragen 

och nya uppdrag ligger ute för anmälan. 

 

Nytt uppdrag inom 2:4 är Medmänskligt stöd 

som blir en fördjupning på kriskommunikation. 

Fortbildning för 2:6 instruktörer ligger uppe på 

instruktörssidan för anmälan. Blir ingen 

grundutbildning för 2:6 instruktörer i år på 

grund av större fortbildningssatsning då två nya 

områden tillkommit under 2:6 (allmän 

brandkunskap och hemberedskap i utemiljö). 

 

Medlemsavierna är hos tryckeriet och skall vara 

på väg ut till medlemmarna inom kort. 

Vi vill återigen påminna om vikten av att 

registrera in kompletta adressuppgifter på nya 

medlemmar. Sista betaldatum är sista februari. 

Påminnelser skickas ut i slutet av mars. Påpeka 

gärna för era medlemmar att betala innan 

påminnelserna går ut för att minska på 

kostnaderna. 

 

 

Uppdrag och kurser 2020 Medlemsavier 

Medlemsutbildning och diskussionskort 

Totalförsvar 

 

www.civil.se/medlemmar/foreningsaktiviteter/ 

(logga in- för medlemmar- 

föreningsverksamhet- föreningstips) 

Framtagen medlemsutbildning finner ni på 

denna sida och vi rekommenderar er att 

använda den på nya och gamla medlemmar så 

de får en bra kunskap om 

Civilförsvarsförbundet, hemberedskap och 

Totalförsvar.  

Till delen Totalförsvar kommer nu i början av 

februari även diskussionskort att skickas ut till 

föreningarna. Dessa är tänkta som ett 

komplement under utbildningen och kan även 

användas på passande event. 

Tänk på att Krisberedskapsveckans fokus i år är 

Totalförsvar så se till att utbilda era medlemmar 

inom detta för att öka kunskapen. 

Förbundsråd 22-23 augusti 2020 

 

Förbundsstyrelsen har bestämt att återuppta 

förbundsråd. Detta år kommer förbundsråd att 

hållas 22-23 augusti. Plats är ännu inte bestämt 

men eventuellt i Umeå. Mer information 

kommer senare. 

 Uppdaterad policy och fadderlista 

 

Förbundsstyrelsen har uppdaterat policy för 

hemsida och sociala medier. Detta kommer att 

ligga på hemsidan inom kort. 

Fadderlistan är uppdaterad och ligger på 

styrelsens kontaktsida. 

 
 

Den 8:e mars är det internationella kvinnodagen och förbundsstyrelsen uppmanar föreningar att 

uppmärksamma dagen och informera om fallolyckor vilket är vanligt hos kvinnor. 

 

http://www.civil.se/

