
 

                                                                                      

 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  

Umeortens civilförsvarsförening 

 

VERKSAMHETSÅRET 2016-01-01 – 2016-12-31  

1.1 Inledning 

 

En stor del av föreningens styrelsearbete har även i år inriktats mot att fortbilda och 

kompetensutbilda kommunens frivilliga resursgrupper parallellt med den sedvanliga 

kursverksamheten.  
 

Medlemsantalet i föreningen uppgår till 49 medlemmar, samma som 2013. De  

medlemmar som deltagit i kurser och utbildningar är de som ingår i Umeås frivilliga 

resursgrupp. 

 

Å styrelsens vägnar. 
 

Umeå den 9 februari 2017 

 

 

 

_______________________________   

Per Wehlin, ledamot i styrelsen   

 

  



 

                                                                                      

 

1.2 Föreningens organisation 

 

 

Styrelsens organisation:  

Ordförande: Fredrik Gustafsson tillträdde 160421. Avgick 160926. Vakant sedan dess. 

Kassör: Susanne Alger till 2017 

FRG ansvarig: Per Wehlin till 2017 

Ledamot Dirk Utz till 2018 

Ledamot Hanna Fromheden till 2018 

 

 

Distriktsstämman:  

Förändringar i Styrelsen: Per Wehlin har avsagt sig uppdraget inom distriktsstyrelsen 

p.g.a personliga skäl. 

Föreningens dåvarande  ordförande Fredrik Gustafsson övertog Pers plats. Fredrik 

Gustafsson har sedan avgått. 

 

 

FRG aktiviteter:  

Har genomförts enligt planering. I stället genomförde vi materieltjänst och lärde känna 

varandra. Dessutom har ett extra utbildningstillfälle 1 oktober lagts in då gruppen har haft 

flera intresserade som vill gå med. Grattis till Maggan, Inga, Klasse och Robert som 

numera kan titulera sig som FRG:are på riktigt. 

 

Verksamhet 

Årsstämma hölls den 21:a april 2016. 

Styrelsearbete 

Under året har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen. 

8 Juni konstituerande styrelsemöte 

8 augusti inställt styrelsemöte 

1 oktober inställt styrelsemöte  

14 november inställt styrelsemöte 

24 november styrelsemöte, ej beslutsföra p.g.a manfall. 

  

   

 
  



 

                                                                                      

 

Medlemsaktiviteter 

Föreningen deltog tillsammans med Umeå FRG som funktionärer vid eventet Umeå 

flyter hösten 2016. Inga ytterligare aktiviteter har genomförts p.g.a inställda 

styrelsemöten, förutom SCF medlemsutbildning 19/3 och HLR-utbildning den 9 

november.  

 

FRG har haft följande aktiviteter: 

 
24/2 och 2/3 FRG information  

-Vad är FRG,  deras uppgifter och utrustning? 
 

19/3 SCF medlemsutbildning  
 

20/3 FRG INTRODUKTION  
-  Kommunkunskap 1 + den frivilliga resursgruppen 1 
-  Vår sårbarhet och våra möjligheter. 
 

21/5 FRG-Gu Kommunkunskap 2 

22/5  FRG-GU: Information vid kriser 

9/11 
 

Alla: Hjärt- och lungräddning 

19/11 
 

SCF medlemsutbildning  och avtalsskrivning+ samkväm 

7/12 
 

Materieltjänst 

Måluppfyllnad  
Föreningen har till viss del uppfyllt de uppsatta målen  i  Civilförsvarsförbundet 

Västerbottens verksamhetsplan. Dessa mål löper över två år.  

 

Mål: Antalet medlemmar ska vid utgången av år 2016 ha ökat med 

minst 10% i varje distrikt jämfört med förhållandet den 31 december 

2015.  
 

Föreningens uppgift:  

- Ta vara på och skapa det personliga mötet – det bästa rekryteringstillfället.  

- Genomföra intressanta och roliga aktiviteter för att skapa engagemang och samhörighet 

hos medlemmarna.  

- Samarbete med andra organisationer, kommuner, studieförbund.  

- Uppdatera medlemsregistret MAX och hemsida. 

- Verka för att öka antalet medlemmar. 

- Medlemsbasen i en lokalförening utgörs av minst 50 medlemmar, varav hälften på 

något sätt är aktiva i verksamheten. 

 

Målet ej uppnått. 

 



 

                                                                                      

Mål: År 2016 ska nyckelgrupper kommuner, landsting/regioner och 

länsstyrelser känna igen Civilförsvarsförbundet för vad vi gör. 

Civilförsvarsförbundet ska öka enskilda personers riskmedvetande och 

handlingsförmåga genom information och utbildning. En 

kommunikationsplan är framtagen för att underlätta detta. 
 

Föreningens uppgift:  

- ”Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp”. 

 - Anordna utbildningstillfällen för medlemmarna. - Skapa kontakter med PRO, SPF och 

andra pensionärsorganisationer, byaföreningar eller liknande, lrf-kretsar och bygdegårdar. 

- Marknadsföra förbundets samtliga utbildningar.  

- Medverka vid lokala mässor, marknader och utställningar.  

- Genomför ”hjärta att hjälpa”-projektet/hjärtstartarprojektet. - Skapa goda 

mediakontakter. 

 

Målet uppnått 

 

Mål: Vid utgången av år 2016 ska FRG med kvalitetssäkrad 

verksamhet finnas i alla kommuner, landsting/regioner och 

myndigheter som vill ha tillgång till sådana. 
 

Föreningens uppgift: 

 - Upprätta god kontakt med kommunen. 

- Samla och informera övriga frivilligorganisationer. 

 - Rekrytera person som kan fungera som FRG-ansvarig.  

 

Målet uppnått 
 

 

Verksamhetsplan 2017-18 

Föreningens mål 2017 

Målen är kopplade mot distriktets verksamhetsmål och de mål som 

styrelsen anser vara nödvändiga. 

 

Mål 2017 
 

Att ha en fungerande styrelse med regelbundna mötestider. 

 

Att styrelsen genomför studiecirkeln Professionell -Ideell. 

 

Att antalet medlemmar ska vid utgången av år 2017 ha ökat med minst 10% i 

föreningen  jämfört med förhållandet den 31 december 2016.  

 

Föreningens uppgift:  

- Ta vara på och skapa det personliga mötet – det bästa rekryteringstillfället.  

- Genomföra intressanta och roliga aktiviteter för att skapa engagemang och samhörighet 



 

                                                                                      

hos medlemmarna.  

- Samarbete med andra organisationer, kommuner, studieförbund. - Uppdatera 

medlemsregistret MAX och hemsida. 

 - Verka för att öka antalet medlemmar. 

 - Medlemsbasen i en lokalförening utgörs av minst 50 medlemmar, varav hälften på 

något sätt är aktiva i verksamheten 

 

-Ordna minst två medlemsaktiveteter under 2017. 

 

 


