
 

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sollefteå #2023-4 (utgivningsdag 28 februari 2023) 

Kontaktuppgifter: E-post solleftea@civil2.se // 070-671 69 89 (ordf TL) 

 

Dags för årsstämma Civil Sollefteå 
Torsdagen den 30:e mars klockan 18:00 på Reveljen. 
Vi hälsar alla medlemmar välkomna, när vi haft stämman 
bjuder vi på mat på Pizzeria Remsle.  
 
6/3 VMM, Viktigt Meddelandet till Medlemmar 
Riksförbundet har bjudit in till informationskvällar, samma 
kväll som man testar Hesa Fredrik, det vill säga första 
helgfria måndagen i kvartalet klockan 18 (dvs mar, jun, sep 
& dec) länk kommer att ligga på civils hemsida (du måste 
logga in på nya medlemssidan). Som medlem har möjlighet 
att logga in på andra delar av hemsidan. Där kan du få 
mer information och kunskaper. Det är enkelt att ta sig till 
medlemssidorna. Lösenordet är:  
 

Försvarsutbildarnas nätföreläsningar 
På deras kalender sök upp och anmäl dig (kostnadsfritt): 
30/3 20-21 Rysslands väpnade styrkor 
20/4 20-21 Civil krisberedskap 
27/4 20-21 Att möta informationspåverkan 
11/5 20-21 Om Kina 
25/4 20-21 Arktis ur en säkerhetspolitisk synvinkel 
 

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar 
MSB’s webkurs är alltid intressant för den som vill fördjupa 
sina kunskaper om totalförsvaret. 
 

Skydd mot informationspåverkan (MSB) 
Informationspåverkan från främmande makt är en 
antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges 
demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. 
Informationspåverkan som riktas mot Sverige från 
främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för 
samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 
 

Information till 
allmänheten 

6/5 Civilförsvarsförbundets 
dag, vi visar upp Civil/FRG 
& hemberedskap ev. både 
Sollefteå och Junsele. 
10/6 Hågesta ön här har vi 
kommit överens med flera 
Frivilliga Försvars-
organisationer om att visa upp 
oss och verksamhet.  
Här kommer vi behöva 
hjälp att visa upp 
föreningen och 
hemberedskap. 
 

Webbansvarig 
Skulle någon villa hjälpa till 
som webbredaktör? Isf hör av 
er, utbildning erbjuds 8/3, 
16/5 eller 12/6 
 

Hemberedskap på nätet: 
Den 7 mars klockan 18-19 
Den 28 mars klockan 18-19 
https://civil.se/webbutbildningar/ 

 

Övning 22/4 
FRG, Civil, FRO, RK, 
Bilkåren och övriga FFO:er 
kommer 22/4 genomföra en 
gemensam övning med 
Sollefteå kommun, tid och 
plats återkommer vi med men 
spara gärna datumet!! 
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