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           Föreningsutskick 

 

 

Flera kurser under våren har ställts in och vi 

hoppas kunna genomföra dessa längre fram. 

Cirka 557 nya medlemmar till 

Civilförsvarsförbundet under januari-april. 

Viktigt att de välkomnas på ett bra sätt så de 

stannar kvar och engagerar sig i vår verksamhet 

Nu i mitten i maj har 57 kommuner aktiverat sin 

FRG. 63 kommuner hade dialog/beredskap med 

sin FRG. 25 kommuner hade meddelat FRG att 

de ej behövde stöd vid den tidpunkten. 

 

Mest efterfrågade uppgifter för FRG att utföra 

under Corona krisen: 

Växeltelefoni, Upprätta och bemanna 

tjänstgöringslistor, Fokus på att bistå äldre 

personer med inköp samt nå ut med 

Information till invånare. 

Civilförsvarsförbundet har under mars haft 

personer på plats vid flygplatserna Arlanda och 

Landvetter samt vid tågstationer i Stockholm, 

Göteborg och Malmö för att dela ut information 

kring Corona (covid-19). 

 

Fram t.om februari 2020 har information 

samlats in kring vilka ungdomar vi har 

registrerade i Max för att kunna bjuda in dem 

till ett ungdomsläger. Vet ni om att ni har 

ungdomar mellan 18-25 år där personnummer 

ej finns i Max eller att de är registrerade efter 

februari och kan vara intresserade så kan ni 

lämna in bifogad intresseanmälan. 

Corona viruset (covid-19) Ungdomsläger 

Verksamhetsberättelse samt balans- och 

resultaträkning 

  

Vi vill påminna er i föreningarna att komma ihåg 

att lämna in era verksamhetsberättelser samt 

balans- och resultatrapporter till distrikten. 

Distrikten i sin tur samlar in dessa och skickar 

samlat in dem till förbundskansliet. 

Förstärkning under Corona krisen 

 

Påminnelser är nu utskickade till alla som hittills 

inte har betalat 2020. Påminnelser har gått ut 

via mail till de som haft detta inlagt och till 

övriga har det gått ut via post. 

Bli medlem folder 

Vi har upptäckt att det är några som använder 

gamla foldrar (Bli medlem) vid rekrytering av 

nya medlemmar. Tänk på att rensa bort dessa 

då de innehåller felaktig information. Aktuellt 

material finner ni i civilbutiken.se och på 

www.civil.se/medlemmar/foreningsaktiviteter 

 

 

 

Påminnelser medlemsavgift 

 

 

MSB har gett oss medel för att förstärka 

kansliet under Corona krisen. Vi har tillfälligt 

anställt två personer och även tillfälligt höjt upp 

generalsekreteraren till 100%. 

http://www.civil.se/

