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           Föreningsutskick 

 

Ny medlemsavgift från dem som hört av sig är 

nu inlagd. Kom ihåg att varje år innan 15:e 

december meddela ny avgift för det kommande 

året: 

www.civil.se/max-anmal-medlemsavgift/ 

 

Ni kan även meddela ny medlemsavgift genom 

underlaget ”beslut efter årsmöte” som skall 

skickas in varje år. Ni finner detta på 

föreningssidan: 

www.civil.se/medlemmar/foreningsverksamhet 

Kom ihåg att varje år skicka in medlemsavgiften 

inklusive avgiften till förbundet och distriktet på 

75:- totalt. Beloppet ni skickar in är det som 

skickas ut till medlemmarna.  

 Om anmälan kommer in för sent kan avisering 

komma att ske med samma medlemsavgift som 

föregående år. Vänligen respektera tidsgränsen 

för att vi ska hinna producera tryckfil till 

tryckeriet i tid. 

Enskild medlem- den avgift som varje enskild 

medlem skall betala in 

Familjeavgift- den avgift som ihopkopplade 

familjer skall betala in, en summa för en familj 

oberoende av antalet personer som ingår i 

familjemedlemsskapet. OBS, har ni familjer som 

ligger ihopkopplade i Max måste ni uppge en 

familjeavgift eller ta bort kopplingen på dessa 

personer. 

Filen till medlemsavier tas ut i januari och 

skickas till tryckeriet. Avierna förväntas komma 

ut till medlemmarna i slutet av januari med 

betaldatum sista februari. 

Vid förbundsstämman 2019 valdes en ny 

förbundsstyrelse: 

Georgios Kontorinis-förbundsordförande 

Mona-Lena Beckman-förste vice ordförande 

Gabriella Andersson- andre vice ordförande 

Ledamöter: 

Jan Cedmark 

Jan Björkman 

Lisbeth Brevig 

Tommy Sjöberg 

Per Jakobsson 

Kent Ögren 

Anders Karlsson – ersättare 

 

 

 

 

 

Ny medlemsavgift inlagd Förbundsstämma 2019  

12-13 oktober 

Ny uppdragsperiod 

Vi går nu in i en ny uppdragsperiod och därför 

kan beskeden gällande uppdragen dröja lite. Vi 

vet ännu inte vilka förändringar som kan ske 

och vilka uppdrag Civilförsvarsförbundet 

kommer få. Mer information om våra uppdrag 

och kurser kommer framöver. 

 

Kansliet har fr.o.m. 21 december stängt och 

öppnar åter tisdag den 7:e januari. 

            Vi önskar er alla en riktigt god jul  

                      och ett gott nytt år! 

                                     g 
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