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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 

Verksamhetsåret 2020 blev inte som vi hade tänkt oss på grund av ett litet okänt coronavirus 
som skapade den farliga sjukdomen, Covid 19. Hela världen drabbades, Europa, Sverige, 
Norrbotten och Piteå. Styrelsen har fokuserat arbetat med att förhindra smittspridning i syfte 
att inga medlemmar/närstående, styrelsen/närstående, allmänheten eller föreningens 
samarbetspartner skulle insjukna. Trots pandemin kan vi konstatera att Civilförsvarsförbundet 
Piteå kunnat fortsätta delar av verksamheten under 2020.  

Föregående föreningsstämma genomfördes 9 mars 2020.    

Styrelsen för Civilförsvarsförbundet Piteå har för verksamhetsåret 2020 bestått av: 
Britta Svensson ordförande 
Jan-Olov Viklund kassör 
Agnes Szögi  sekreterare 
Stig Sjölund   ledamot 
Agneta Lindström ledamot 
Gunnel Gustafsson ledamot 
Magnus Johansson ledamot 
Jan Karlsson  ledamot  

Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2020 genomfört fyra (4) protokollförda möten; 16 jan, 9 mars, 3 sept,  
1 okt. Genom engagerade styrelseledamöter har styrelsearbetet fungerat bra.   

Medlemsmöten 
Civilförsvarsförbundet Piteå har på grund av pandemin inte kunnat genomföra planerade 
medlemsaktiviteter. MSB utsåg i ett tidigt skede Civilförsvarsförbundet som 
informationsbärare under pandemin. I syfte att hålla kontakten med medlemmarna skickades 
medlemsbrev ut varje månad utom juni och juli. Medlemsbreven har innehållit information 
om betydelsen av att förhindra smittspridning samt råd och stöd för att underlätta livet under 
pandemin. Medlemmarna har i samband med detta varit viktiga informationsbärare.  

Föreningsverksamhet 
Medlemmar och föreningen 
Mål; Behålla ”gamla medlemmar” och rekrytera nya.  
Vid årsskiftet 2020-2021 hade föreningen 49 medlemmar. En medlem har avlidit under året. 
Glädjande nog kan vi hälsa nya medlemmar välkomna. 

Information 
Mål; Saklig och lättillgänglig information till medlemmar och allmänhet om 
Civilförsvarsförbundets arbete. 
Den publika webbsidan är välbesökt. Facebooksidan används flitigt. En insändare infördes i 
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Piteå tidningen med anledning av samhällets mindre bra följsamhet till 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och restriktioner.    

Föreningen har svarat på en enkät från Avdelningen för Regional Utveckling, Region 
Norrbotten om ”samverkan mellan offentlig sektor och regional utveckling”. 
 
Utbildning  
Mål; Öka innevånarnas förmåga att förebygga och hantera utsatta lägen. 
Utbildnings- och informationsinsatser har i någon mån genomförts av föreningens tre 
instruktörer. En instruktör avslutade sitt uppdrag under våren 2020. På grund av pandemin 
stängdes instruktörernas verksamhet ner fr o m 9 mars vilket också syns i redovisningen 
nedan.  

 Utbildningar  Antal personer som deltagit i aktiviteterna 
 2019 2020 2021 2022 2023 
1:a hjälpen inkl HLR * 230 36    
Hemberedskap * 306 -    
      
Information **      
Hemberedskap  60 35    
*2019. Framnäs Folkhögskola, Grans Naturbruksgymnasium, Sparbanken Nord, SMB Bygg, Koler-Storsund 
intresseförening, Hermods/Piteå, Villaägarna/Piteå, Reumatikerförbundet, ABF Luleå, Vuxenskolan Piteå och 
Luleå, Piteå Båtmuseum, Svensbylidens intresseförening.  
*2020. PMU, Sparbanken Nord/Älvsbyn, Framnäs Folkhögskola  

** 2019. Reumatikerförbundet, Boden Alive stadsfestival, Hyresgästföreningen medlems- och styrelsemöte, Top 
of Piteå vandringsorganisation, Lions damklubb, Sikfors bygdeförening. 
** 2020. PRO/Jävre 

FRG 
Mål: Civilförsvarsförbundet är navet för det nationella FRG-arbetet och grundutbildar och 
fortbildar bland annat FRG ansvariga, FRG ledare.  
10 nya ”FRG-are” har grundutbildats. Pandemin medförde att en del av utbildningen skedde 
genom egna studier med webbaserat material. Genomgång av inläst material, examination, 
skedde ”coronasäkrat” utomhus på Räddningstjänstens övningsfält. Praktisk utbildning i 
brandkunskap, stabsövning och föreläsning om Livsmedelshantering ingick.    
FRG ansvarig har fortbildats.   
FRG/Piteå Kommun har varit i samhällets tjänst cirka 1 000 timmar under året. Detta är 
beundransvärt 
 
Samverkan 
Mål; Former och rutiner för samverkan med Piteå kommun, Räddningstjänsten, 
Studieförbunden, frivilligorganisationer inom länet samt FRG inom och utanför länet ska 
öka.  
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF planerades aktiviteter under 
Krisberedskapsveckan, aktiviteterna gick inte att genomföra på grund av pandemin. För övrigt 
fortsätter samarbetet med Räddningstjänsten, Piteå Kommun och FRG inom och utanför länet 
fortsätter.    
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Civilförsvarsförbundet Piteå har en ordinarie plats och en suppleantplats i styrelsen för 
Civilförsvarsförbundet Norrbotten vilket ger möjlighet till samarbete och kunskapsutbyte 
inom distriktet.  

Tillsammans med Lottakåren, Bilkåren, Brukshundsklubben ansökte vi om medel (29 000 
kronor) från Källvikenstiftelsen för medverkan på Stora Nolia 2020. Projektet, ”Generation 
Z”, syftade till att rekrytera ungdomar till Frivilligorganisationerna. På grund av pandemin 
kunde inte heller Stora Nolia genomföras och därför uteblev de sökta bidraget.  

Värdegrund 
Mål; Civilförsvarsförbundets värdegrund ska genomsyra föreningens arbete. 
Arbetet med följsamhet till Civilförsvarsförbundets värdegrund pågår ständigt.   

Ungdomar 
Mål; Vid utgången av 2019 ska föreningen besluta om en ungdomsverksamhet går att skapa. 
Civilförsvarsförbundet Sverige satsar för att få in fler ungdomar och unga vuxna i 
verksamheten. Därför hölls en uppskattad introduktionsdag den 24 oktober i Piteå. 
Målgruppen var ungdomar mellan 15-30 år från Sundsvall och norrut. Syftet var att ge 
kunskap i hem- och krisberedskap, hur man som ung förbereder sig, tar ansvar och visar andra 
omtanke i en krissituation. Ungdomssatsningen är pausad tills vidare på grund av pandemin.  

Ekonomi 
Mål; Finansieras genom löpande intäkter och kontinuerlig uppföljning för budget i balans. 
De huvudsakliga intäkterna kommer från medlemsavgifterna.  

Ekonomin är förhållandevis god och uppföljning sker kontinuerligt.  Föreningens ekonomi 
redovisas av föreningens kassör och i bilaga.    

Uppföljning och kvalitetssäkring 
Mål; Följa rutiner och fastställda mål till rätt kvalitet. 
På grund av pandemin har det inte varit möjligt att följa planerade aktiviteter under 
verksamhetsåret.  

Styrelsen konstaterar ändå god följsamhet inom de flesta områden samt till förbundets stadgar 
för distriktet och föreningen. 

Styrelsen är väl medveten om behovet av att värva nya medlemmar och ser det i nuläget som 
en stor utmaning särskilt när det gäller ungdomsverksamheten.  

Det finns ett behov av fler instruktörer i Norrbotten. Utbildningsbehovet får lyftas till 
Civilförsvarsförbundet Norrbotten under 2021. 
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Styrelsen tackar alla medlemmar för förtroendet att leda Civilförsvarsförbundet Piteå under 

mottot: Tillsammans arbetar vi för en säkrare och tryggare kommun 

 

Piteå 2020-02-01 
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Magnus Johansson  Jan Karlsson 
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