
Medlemsbrev

2021 05 30

Bäste Medlem.

Tack och lov så har vi nu kommit till det stadiet att vi kan se lättnader i de restriktioner som vi
levt med under, den ännu pågående, pandemin. Detta medför ju att vi snart se fram emot
någon form av träff. Plats, Tid och Tema måste vi få återkomma till..

I detta medlemsbrev skall vi redovisa vad som sagts och gjorts på styrelsemötena sen förra
brevet, berätta om vilka utbildningar som erbjuds och vad vi vill erbjuda dig som medlem att
ta del av.

Följande har beslutat i styrelsen sedan senast:

● Att vi skall bli minst 75 medlemmar i föreningen innan den 2021 12 31, idag är vi 60.
● Att vi skall ta kontakt med övriga frivilligorganisationer och försöka skapa

förutsättningar för att starta upp FoS, Frivilliga Försvarsorganisationernas
Samarbetskommitté.

● Att hitta ledamöter till valberedningen. Klart senast 2021 06 30.
● Att skapa ett instagramkonto.
● Ordna med AW, after work, en gång i månaden för alla medlemmar som vill.

Kommer i första hand att ske digitalt.
● Ordna med en fysisk medlemsträff i augusti. Plats, datum och tema kommer

meddelas.

Följande aktiviteter har styrelsen haft:

● 2 styrelsemöten 2021 03 31 och 2021 04 21.
● Utbildning av styrelsen, “Styrelseuppdraget” 2021 05 03
● Informerats om FRG verksamhet.
● Öppnat konto på instagram: civilmedelpad

Följande utåtriktade medlems- /publika aktiviteter har genomförts:
● Webbinarium i “Din Trygghet” varannan vecka kl. 19:00 med start den 2021 04 08.

Slutar den 2021 06 17. Mer information hittar du på vår hemsida:
https://www.civil.se/vasternorrland/medelpad/event/
eller på vår facebooksida:
https://www.facebook.com/groups/CFFmedelpad/even ts

● Webbinarium om “Matberedskap vid skogsbränder” den 2021 04 29

https://www.civil.se/vasternorrland/medelpad/event/
https://www.facebook.com/groups/CFFmedelpad/events


Som medlem i vår förening och förbund så har du möjlighet att utbilda dig.
Det mesta är kostnadsfritt och som man säger “kunskap är inte tungt att bära”.

Under pandemin så har utbildningsverksamheten varit betydlig mindre, men nu har man fått
både kunskap och erfarenhet i att utbilda via “nätet”.
Vi vill därför uppmana dig som medlem att försöka hitta utbildningar som du tycker är
intressanta och gå dessa. Du hittar dessa utbildningar på förbundets hemsida:
https://www.civil.se/instruktorsutbildning-din-trygghet/
och ännu fler hittar du på denna sida:
https://www.frivilligutbildning.se/alla-utbildningar/

För dig som vill bli informatör erbjuder vi ett antal platser att gå en utbildning som vår egen
instruktör i Civilförsvarsinformation anordnar.
Som informatör så kommer du att bli en viktig representant som hjälper till med att sprida
information om det civila försvaret till andra organisationers medlemmar och kommer bli en
viktig resurs när vi som förening kommer att representera på mässor.
Om du är intresserad av detta uppdrag så kontaktar du Patrik Norberg på
patrik.norberg@civil2.se eller ringer 076-776 50 04.

Så en uppmaning till dig som medlem.

Bli en resurs i FRG Medelpad!
Vi söker fler som kan och vill engagera sig i vår frivilliga resursgrupp.
Här hittar du information om och möjlighet att anmäla intresse för FRG.
https://www.civil.se/frg/

Som vanligt vill vi gärna höra från dig som medlem.
Frågor, funderingar eller förslag. Mejla medelpad@civil2.se eller ring 076-776 50 04.

Vi önskar er alla en trevlig sommar

Styrelsen
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