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Verksamhetsberättelse för år 2022 
Styrelsen:  
Tomas Lindberg, ordförande  Marie Gjersvold, adjungerad 
Jeanette Lindén, vice. Ordförande  Yibrah Mehari, suppleant 
Andreas Molin, kassör    
Nils Berglund, sekreterare   Jenny Domej, revisor 

 

Föreningen hade 14(11) betalande medlemmar under året. 

Under året har det hållits tio styrelsemöten samt årsmöte. 

Tre nyhetsbrev har skickats ut till föreningens medlemmar under året. 

Information om hemberedskap, Civil och FRG: 
9/5 Civilförsvarets dag utanför Kvantum, Tomas & Jeanette (Nils med för FRO) 

26/7 Nipyran, Tomas & Jeanette (Nils med för FRO) 

27/9 Blåljusdagen på GB skolan, Tomas & Birgitta K (Nils med för FRO) 

1/10 Krisberedskapsveckan utanför Kvantum, Tomas & Jeanette (Nils med för FRO) 

FOS (Frivilligaförsvars Organisationernas Samarbetskommitté) Sollefteå  

Nils B har jobbat under en tid med att få i gång FOS i Sollefteå. Under 2022 bar det frukt och de första två 

mötena har genomförts och 11 organisationer och 16 personer har varit inblandade, från Civil har även Tomas 

L och Stina N haft centrala roller. 

FOS Västernorland 
Ett länsövergripande initiativ har tagits av länsstyrelsen för att få ett länsgemensamt samarbete, 

uppstartsmöte hölls i november med Tomas L som representant för Civil Sollefteå (Nils B deltog för FRO). 

Din Trygghet (2:6) 

Marie Gjersvold har under året utbildats till 2:6 instruktör (Din Trygghet; hemberedskap mm), även Tomas L är 
instruktör 2:6 - Din Trygghet. Dessa utbildningar sker på regeringsuppdrag (”2.6 uppdraget”) och 
administreras via MSB och centralt Civilförsvarsförbundet. 

Genomförda kurser 2022: Tillfällen Utbildningstimmar Deltagare 

Hemberedskap 9 grupper 12,5 250 st 

Hemberedskap för barn (Hembert) 3 grupper 6 40 st 

Första hjälpen med HLR 3 grupper 10 20 st 

Totalt 15 grupper 28,5 310 st 
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FRG (2:4) 

Även detta är ett regeringsuppdrag (”2.4 uppdraget”) Civilförsvarsförbundet har ju som ett uppdrag att 

administrera och kvalitetssäkra FRG. Men FRG är INTE Civils verksamhet, det ägs av kommunen tillsammans 

med de 18 Frivilliga Försvarsorganisationerna, dock präglar FRG otroligt mycket av Civil Sollefteå’s verksamhet 

och vi har avtal med Sollefteå kommun om att tex administrera ekonomi mm, så mycket går hand i hand. 

Vid årets slut hade vi 23(18) FRG:are. Av dessa var 18(10) aktiva i någon aktivitet under året.  

Utöver dessa FRG:are finns för närvarande 6 aspiranter, dvs personer som visat intresse men ännu inte gått 

grundkurs. Medlemmarnas snittålder var under året 59,1 (61,6) år. De 23 FRG:arna representerar i nuläget 

fyra olika frivilliga organisationer: Civilförsvarsföreningen 10(9), Bilkåren 6(3), Röda Korset 4(4), FRO 4(3). 
Man kan vara medlem i flera organisationer så behöver inte stämma med antalet personer. 

 

Inom ramen för FRG har vi utbildat medlemmar totalt 372 timmar under året (personer x timmar) detta har då 

varit Grundutbildning nya FRG:are, FRG ledare, Kriskommunikation, WIS, FRG Ansvarig, FRG Ansvarig 

fortbildning. Brandutbildning, Nödvatten, CBRN, Totalförsvarsinformation. 

 

Ett första nyhetsbrev har skickats ut till FRG’s intressenter under året. 

 

Den 8/12 arrangerade Civil/FRG jultallrik och föreläsning där Nils-Olov Nilsson föredrog om kommunens 

arbete med risker och totalförsvarsplanering. Även FOS deltog i föreläsningen. 

 

Sollefteå 2023-03-05 

 

…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 

Tomas Lindberg, ordförande  Jeanette Lindén, vice. ordförande   

 

…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 

Andreas Molin, kassör   Nils Berglund, sekreterare 

 

…………………………………………………………….. 

Marie Gjersvold, adjungerad 


