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korv mED moms istÄllEt fÖr mos?
Regeringen håller just nu på 
och ser över momsreglerna för 
idéburna organisationer. Om den 
frivilliga sektorn momsbeläggs 
väntar mer administration. Dess-
utom kan det bli så att exempelvis 
korv som säljs vid föreningsar-
rangemang får olika priser.
Korven, och mycket annat, kan 
nämligen komma att momsas 
olika beroende på om det är en 
medlem eller icke medlem som 
äter upp den.
Allt detta enligt kampanjen ”Det 
ska vara enkelt att engagera sig”, 
som drivs av Civos, samhällets or-
ganisationer i samverkan. Se civos.
se/enkelt g

rÖDa korsEt Bantar kostymEn
Röda Korset har bestämt att 
det 2014 ska vara balans mellan 
intäkter och utgifter. Ett led i detta 
är att stänga ned ett antal kontor 
runt om i landet. De som stängs 
är Kristianstad, Sjöbo, Hässle-
holm, Karlskrona, Halmstad, 

Falkenberg, Kungsbacka, Väners-
borg, Eskilstuna, Nyköping, Upp-
sala, Västerås, Hällefors, Karlstad, 
Bollnäs, Strömsund och Boden.
Detta berör tjänstemannaorga-
nisationen och inte frivilligledets 
indelning i kretsar och regioner, 
framhåller Röda Korset. g 

frivilliga BEHÖvs nÄr DEt krisar
Vid årets Blåljusdagar i Jönköping 
i mitten av oktober summerade 
landshövding Minoo Akhtarzand 
behovet av frivilliga så här till 
Sveriges Radio:
– När det har hänt saker så har 
behovet varit större än samhället 
kunnat erbjuda, sa hon.
Förutom Civilförsvarsförbundet 
fanns även Brukshundsklubben, 
Bilkåren, Lottorna och Hemvär-
net på plats. g

snart gEmEnsam avisEring
Från nästa år införs gemensam 
avisering för medlemsavgiften. De 
föreningar som inte har rapporte-

rat in sin medlemsavgift för 2011 
kan göra det till info@civil.se g

nÄrmarE 1000 HJÄrtstartarE
När vi tänker efter att Hjärta att 
hjälpa är en kampanj byggd på 
frivilliga insatser kan vi väl inte 
annat än imponeras. Nu närmar vi 
oss 1000 hjärtstartare! I slutet av 
oktober var siffran över 900. g

rEgEringEn får BarnministEr
Nu får barnen också en minister 
i regeringen. Äldre- och folk-
hälsominister Maria Larsson får 
med regeringsombildningen ett 
förändrat uppdrag och blir barn- 
och äldreminister. I och för sig en 
väldig blandning men förhopp-
ningsvis ett framsteg för barnen. g

fÖr få gillar rakEl - får mEr pEngar
Samhällets digitala kommunika-
tionssystemet Rakel får ytterligare 
122 miljoner kronor av regering-
en. Skälet är att för få har anslutit 
sig uppger IT i vården.
Regeringen säger i budgetpropo-
sitionen att alla myndigheter med 
krisberedskapsfunktion måste 
ansluta sig till Rakel. g

goDa gÄrningar gÖr Dig starkarE
Goda gärningar stärker både 
vår mentala och fysiska hälsa. 
Att rädda livet på någon med en 
hjärtstartare, valla in en översväm-
mad kanal eller hjälpa någon över 
gatan. Stort eller litet, en god 
gärning ger avtryck mentalt men 
också i fysisk styrka. Det har Har-
vard University kommit fram till, 
rapporterar tidningen iForm. g
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Tidningen Civil får citeras om källan 
anges. För insänt, ej beställt material, 
ansvarar inte redaktionen. Vi förbehål-
ler oss rätten att redigera och stryka 
i alla texter. All redaktionell text lagras 

i digital form och kan komma att 
återanvändas.

Se även www.civil.se

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisation för säkerhet till 
vardags och vid kris. Vi fi nns för att utbilda, 

informera och hjälpa.

Med nya momsregler för idéburna organisationer kan det bli olika moms på korven 
beroende på vem som äter den. Foto: Dreamstime/Lilun.

nytt i kortHEt
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En skylt på torget i Örkelljunga vi-
sar numera var närmaste hjärtstar-
tare finns. Civilförsvarsförbundets 
lokalförening ligger bakom initia-
tivet som stöds av kommunen.

Civilförsvarsförbundet i Örkel-
ljunga har de senaste två åren 
arbetat aktivt med kampanjen 
Hjärta att hjälpa och hittills place-
rat 21 hjärtstartare i kommunen. 
Fem av dessa är centralt belägna.

skylt mitt på torgEt
Nu har föreningen med stöd av 
kommunstyrelsen monterat en 
hänvisningsskylt på torget som 
visar var de närmsta hjärtstartarna 
finns.

– Genom skylten vill vi att för-
bipasserande ska lägga hjärtstar-
tarnas placering på minnet, säger 
Sten Bergman, som tillsammans 
med Kjell-Arne Johlin är projekt-
ansvarig.

fantastiskt initiativ
Skyltens kostnad på drygt 6.000 
kronor har kommunen stått för.

– Det är ett fantastiskt initiativ att 
visa var hjärtstartarna finns och 
jag vill ge en eloge till kommun-
styrelsens arbetsutskott som var 
eniga och snabba med sitt beslut, 
säger Carina Zachau, kommunal-
råd.

Civilförsvarsförbundets lokalför-
ening i Örkelljunga fortsätter nu 
sitt arbete med att placera ut fler 
hjärtstartare i kommunen. 

Fotnot: För mer information se 
www.civil.se/kristianstad/orkel-
ljunga g

Text och foto: Diana Larsson/

Lokaltidningen
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skylt visar vägen vid akut hjärtstopp

Skylten visar klart och tydligt var de närmsta hjärtstartarna finns. Nu hoppas Kjell-
Arne Johlin och Sten Bergman att allmänheten lägger skylten på minnet om i fall 
olyckan skulle vara framme.
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Till 2012 bör förbundet ha 25.000 
medlemmar enligt riksstämman 
2009. För att lyckas nå målet måste 
vi höja tempot på medlemsrekryte-
ringen. Därför drar vi nu igång en 
värvningstävling. Nu ger vi järnet!

Många medlemmar är viktigt för 
en aktiv organisation som Civil-
försvarsförbundet. Det ger en 
större lokal förankring och vi vet 
att det har betydelse för engage-
manget runt om i landet.
Tidigare i år har vi släppt en verk-
tygslåda för medlemsrekrytering. 
Den består av ett välkomstpaket 
för nya medlemmar, en rekry-
teringsbroschyr samt stödjande 
affisch vid värvningsaktiviteter på 
offentlig plats.

Till detta lägger vi nu en värv-
ningstävling där förbundets alla 
lokalföreningar kan vinna olika 
former av priser. Men även de 
medlemmar som engagerar sig i 
föreningarnas värvningsinsatser 
kommer att premieras.

eTappriser
Tävlingen består av en del för 
lokalföreningar och en för en-
skilda medlemmar som värvar 
nya medlemmar. Priserna består 
av etappriser och spurtpriser för 
såväl föreningar som enskilda 
värvare.
Den förening som tagit hem flest 
etappriser vinner sedan tävlingens 
spurtpris. Om ingen lokalfören-
ing tagit hem flest etappriser går 
spurtpriset till den förening som 
totalt värvat flest nya medlemmar 
under perioden.
Fem etappriser kommer att delas 

ut. De första etapperna är två 
månader och de övriga en månad. 
Tävlingen pågår från 1/11 2010 
till 31/5 2011.

iNga krav på maTeriel
Inga krav ställs på att använda de 
hjälpmedel som tagits fram för 
rekrytering. Däremot sätter vi en 
gräns för medlemsavgiften, som 
varierar över landet. För att det 
ska bli mer rättvisande räknas 
en poäng per värvad medlem till 
förening med medlemsavgift på 
50 kronor eller mer. För en värvad 
medlem till en förening med en 
medlemsavgift understigande 50 
kronor räknas en halv poäng i 
tävlingen. Det krävs mer arbete 
för att värva till en förening med 
högre medlemsavgift.

så här går DeT Till
Senast den 15:e i månaden efter 
värvningsmånaden redovisas 
alla nya medlemmar som kom-
mit till under den senaste etap-
pen. Enbart nya medlemmar 
vars medlemsavgift är betald och 
registrerad i Max tillsammans med 
medlemmens personnummer får 
redovisas. Därför är det bäst att 
ta upp medlemsavgiften direkt av 
den som blir värvad.

reDovisNiNg i måNaDeN eFTer
Redovisningen sker genom att 
fylla i ett formulär på civil.se (web-
ben). De som inte har dator med 
internetuppkoppling kan göra 
redovisningen per post (Civilför-
svarsförbundet, Box 2034, 169 
02 Solna). Det är då viktigt att all 
information lämnas enligt följande 
mall:

• Värvarens namn, adress och 
telefonnummer.
• Lokalförening som värvaren är 
medlem i.
• Följande information om varje 
värvad medlem: Namn, adress, 
värvningsdatum (för att vi ska 
kunna stämma av i Max).

om lokalFöreNiNg sakNas
Om det inte finns en fungerande 
lokalförening i området kan 
värvning ske till Civilförsvarsför-
bundet Sverige. Då ska uppgifter 
om de nya medlemmarna och 
medlemsavgifterna skickas direkt 
till kansliet i Sundbyberg. För 
frågor om detta kontakta Inga-Lill 
Olsson, 08-629 63 64.

seNa reDovisNiNgar Får sTå över
De redovisningar som kommer in 

Civilförsvarsförbundet bör ha 25.000 medlemmar 2012 enligt ett beslut fattat på riksstämman 2009. Foto: Dreamstime/Red

värvningskampanj för fler medlemmar
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Civilförsvarsförbundet bör ha 25.000 medlemmar 2012 enligt ett beslut fattat på riksstämman 2009. Foto: Dreamstime/Red

värvningskampanj för fler medlemmar

efter den 15:e kommer att flyttas 
över till redovisningen för näst-
kommande månad. Sista redovis-
ning för hela tävlingen är den 15 
juni 2011.
Redovisningar som kommit in i 
tid sorteras per förening.
Alla redovisningar måste vara 
kompletta. Det går inte att kom-
plettera i efterhand. Redovisning 
får bara göras av medlemmar vars 
erlagda medlemsavgift registrerats 
i Max. Om ny medlem redovisas 
fler än en gång diskvalificeras 
värvaren från tävlingen.

TiDplaN För reDovisNiNgar
Etapp 1 (1/11 till 31/12)
Redovisas senast 15/1 2011
Etapp 2 (1/1 till 28/2)
Redovisas senast 15/3 2011
Etapp 3 (1/3 till 31/3)
Redovisas senast 15/4 2011
Etapp 4 (1/4 till 30/4)

Redovisas senast 15/5 2011
Etapp 5 (1/5 till 31/5)
Redovisas senast 15/6 2011

gräNser För reDovisNiNg
För föreningar gäller:
För att komma ifråga om etap-
priserna finns ingen nedre gräns 
i antal värvade medlemmar. För 
spurtpriset (alla etapper samman-
räknat) krävs minst 20 värvade 
nya medlemmar.
För värvare gäller:
För att komma ifråga om etap-
priserna finns ingen nedre gräns 
i antal värvade medlemmar. För 
spurtpriset (alla etapper samman-
räknat) krävs minst tio värvade 
nya medlemmar.

viNNare uTses
Den förening som fått flest nya 
medlemmar vinner etappriset. 
Den värvare som lyckats bäst 
under månaden får ett etappris för 
värvare.
När hela värvningstävlingen är 
slut utses spurtprisvinnare bland 
föreningarna (då baserat på antalet 
vunna etappriser eller om sådan 
saknas totalt antal värvade nya 
medlemmar). Den värvare som 
totalt värvat flest nya medlem-
mar under hela tävlingen vinner 
spurtpriset för värvare.

priser För lokalFöreNiNgar
Etappris 1 till 5: Presentkort 
på 2.000 kronor (per etapp) att 
handla för i butiken på civil.se
Spurtpriser:
Förstapris: Bärbar dator (stan-

darddator) OCH datorprojektor. 
Värde upp till 15.000 kronor.
Andrapris: Bärbar dator (stan-
darddator) ELLER datorprojek-
tor. Värde upp till 6.000 kronor.
Tredjepris: Mobilt bredband med 
kontantkort för en period av tolv 
månader. Värde upp till 4.000 
kronor.

Om vinnande förening hellre vill 
ta ut spurtpriset i pengar betalas 
hälften ut i kontanter till lokal-
föreningens plusgirokonto och 
hälften utgår som ett engångspre-
sentkort till butiken på civil.se.
Fjärde till tionde pris: Tio stycken 
välkomstpaket för nya medlem-
mar. Värde 600 kronor (räknat på 
föreningens inköpspris).

priser För värvare
Etappris 1 till 5: Fyra biobiljetter 
(per etapp). Värde upp till 400 
kronor.
Spurtpris till den främste värvaren 
under hela värvningstävlingen: 
Resebidrag på 10.000 kronor för 
valfri resa för sig själv eller dela 
med någon/några andra. Kravet 
på resan är att studiebesök görs 
som är förknippat med Civilför-
svarsförbundets verksamhet.

övrigT
Anställda inom Civilförsvarsför-
bundet får inte delta i tävlingen. 
Eventuell vinstskatt betalas av 
vinnaren. Resultaten publiceras 
löpande på civil.se och i 
Civil. g

Text: Anders J Andersson
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www.civil.se

   Ha is i magen
inte på vindrutan

Civilförsvarsförbundets nya isskrapa är av extra god kvalitet. 
Den har åtta skarpa eggar som effektivt rengör rutorna från 
snö, frost och is. Skärpan i skrapan håller i många år. Skrapan 
riskerar inte att spricka som billigare modeller, inte ens vid 
mycket låga temperaturer. På baksidan fi nns dessutom tips 
vid en nödsituation. Den svenske tillverkaren har hittills leve-
rerat cirka fem miljoner exemplar i Sverige och utomlands.
Finns nu för beställning i butiken på civil.se Pris: 20 kronor/
styck. Kan också köpas med mängrabatt i förpackningar om 
20 stycken till priset av 200 kronor (10 kronor/styck).

En annan nyhet i butiken är en effektiv LED-lampa som tar 
liten plats i fi ckan. Fram till 30/11 har butiken dessutom kam-
panjpriser på refl exband och paraplyer.

NYTT I KORTHET

SKARP FRGINSATS I ORSA
Fredagen den första oktober 
klockan 05:15 larmades Älvdalens 
FRG av polisen till Orsa. Upp-
giften var att organisera frivilliga, 
både larmade och spontanfrivil-
liga i samband med eftersök. Fyra 
FRG-are deltog.
Sedan tillkom åtta FRG-medlem-
mar från Rättvik och fem från 
Mora. De 13 som tillkom sattes in 
i eftersöksarbete.
Falun och Västerdalarna larmades 
också ut men behövde aldrig åka 
till Orsa, den kvinna som efter-
söktes hittades välbehållen 10:35.
Allt fungerade mycket bra enligt 
de FRG-ansvariga, Calle Jacobs-
son och Irene Svartling. 

FÖR FÅ DONATORER I ORGANREGISTER
Vid årsskiftet stod 628 i kö för 
ett nytt organ. Nu har kön vuxit 
till 750. Orsaken är helt enkelt att 
donatorerna är för få.
I mitten av oktober genomförde 

därför Socialstyrelsen och Dona-
tionsrådet en kampanj för att få 
fl era att säga ja till donation av or-
gan och vävnader, enligt Svt text.
1.501.137 personer fanns i dona-
tionsregistret första oktober. 

 REGERINGEN VILL SAMARBETA
– Regeringen håller med oss när 
vi påminner om att samhället är 
större än staten. Det framgår klart 
och tydligt av den regeringsförkla-
ring som presenterades vid riks-
mötets öppnande, säger generalse-
kreterare Anders M. Johansson.
Men regeringsförklaringen är 
mer konkret än så. I regerings-
förklaringen heter det att ”Vi vill 
samarbeta med och komplettera 
den ideella sektorn, inte styra över 
och konkurrera.”
– Det är nu upp till regeringen, 
och de myndigheter som lyder 
under regeringen, att visa det. För 
fl era idéburna aktörer kan konsta-

tera, att det i verkligheten inte är 
en politik som fått tydligt genom-
slag i myndigheterna, tvärtom. 
Det är regeringen medveten om 
och i sina händer har den de 
verktyg som behövs för att rätta 
till detta missförhållande. 

NYA FÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNERNA
MSB har beslutat om nya före-
skrifter för kommunerna när det 
gäller redovisningen av risk- och 
sårbarhetsanalyser. Reglerna för-
enklas samtidigt som vägledning 
med råd och stöd tas fram. 

40 TRAKTORER BRINNER VARJE MÅNAD
En tredjedel av de traktorer som 
brinner står stilla. Orsaken när det 
brinner är oftast att huvudström-
brytaren inte slås av. En enda trak-
torbrand kan kosta miljonbelopp, 
uppger Länsförsäkringar. Ett klick 
på brytaren kan spara pengar och 
vedermöda med andra ord.  

Frakt tillkommer på alla beställningar.

110 x 90 m
m
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Scenariot var att polis och rädd-
ningstjänst bett FRG i Lund att 
hjälpa till vid en evakuering.

Stadsdelen Klostergården i Lund 
låg i vindriktningen för en befarad 
gasläcka. FRG ombads i början 
av oktober att utrymma ett av 
höghusen i området.

Sammanlagt deltog 37 personer, 
de fl esta från frivilliga resursgrup-
pen i Lund. Men deltagare fanns 
även från styrelsen i Civilförsvars-
förbundet Lund, Lunds kommun 
samt Lunds krisgrupp för döva.
Dagen innan övningen gjordes en 
genomgång samt två utbildnings-
pass.

Bland annat höll Mats Johansson 
från Civilförsvarsförbundet Ystad 
en genomgång av 30-minuters-
metoden, det vill säga hur man 
organiserar spontant frivilliga. 
FRG övade på att intervjua spon-
tant frivilliga för att säkerställa 
vilka kompetenser eller materiella 
resurser de hade tillgång till.

ÖVNING I RADIO FÖR SAMBANDET
Säkerhetssamordnare Lennart 
Larsson från Lunds kommun 
genomförde en enklare övning i 
hur man använder radio.
Övningen hölls dels i en gillestuga 
på Vårvädersvägen och i Rädd-
ningstjänst Syds övningshus på 
brandstationen i Lund.
Ett antal fi guranter spred sig upp i 
trapphusen för att spela boende.
Efterhand som de boende kom 
ut ur huset blev de uppsamlade 
och förda med minibussar till den 
tillfälliga trygghetspunkten på 
brandstationen. När de kom dit 
blev de registrerade och fi ck något 
att dricka. Hela evakueringen tog 
ungefär en och en halv timme. 

Text och foto: Åsa Mikkelsen

FRG övade evakuering av fl erfamiljshus

En övning där två ur krisgruppen för döva gjorde D-HLR vid ett befarat hjärtstopp. Det 
var inte helt lätt att använda hjärtstartaren eftersom de inte kunde höra instruktionerna.

SVERIGE RUNT

NATIONELLT UNGDOMSRÅD BILDAT
På sommarlägret i Villingsberg 
utsågs ett nationellt ungdomsråd 
för Civilförsvarsförbundet. Man-
dattiden är fram till förbunds-
stämman nästa år.

Till ledamöter utsågs Herman 
Björksved (sammankallande), 
Jenniefer Lundin (sekreterare), 
Tommy Pettersson (kassör), 
Laura Hoffmann, Emelie 
Asplund, Julius Kramer, Emelie 

Nilsson samt Emma Larsson. 
Mer information om ungdoms-
rådet och kontaktuppgifter fi nns 
sedan tidigare på www.civil.se 
under fl iken Barn och Unga > 
Ungdomsrådet. 

LANDSÄTTNING PÅ GOTLAND
Den 18:e september övade 
Gotlands frivilliga resurs-
grupps sjötransport- och 
bandvagnsgrupp sjötran-
sport av bandvagn utanför 
norra Gotland.
Syftet var att landsätta band-
vagnen på en ö för att delta 
i en oljeskyddsoperation. 
Övningen gav fl era praktiska 
erfarenheter om hur insatsen 

bör ske. 16 personer deltog 
vid tillfället.
Text: Nils-Folke Ericsson
Foto: P-G Olsson
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posttidning B
Tidningen Civil
box 2034
Se-169 02 Solna, SWeden

Södertuna slott

i samarbete med

Genom SalusAnsvars över hundra år långa historia har vi samarbetat med ett flertal av 
Sveriges organisationer, föreningar och företag. Tillsammans med Civilförsvarsförbundet  
erbjuder vi försäkrings lösningar som är speciellt framtagna för dig som är medlem.

SalusAnsvar – En del av

Vi bjuder på hotellvistelsen! 
Teckna en Bil- eller Hemförsäkring hos SalusAnsvar före den 30 nov 2010,  
så bjuder vi på upp till två nätter för två personer på hotell. Du betalar bara 
kostnaderna för frukost- och middagspaketet, från 299 kr/person och natt. 

Välj fritt bland 27 hotell från norr till söder. Se alla hotellen och läs mer på 
www.customer.se/avkoppling

OBS! Erbjudandet gäller även om du tecknar en ny försäkring idag fast att  
den ska börja gälla efter 30 nov 2010. 

För att teckna försäkringen, ring SalusAnsvar 0200-87 50 30. Uppge 

”Hotell” när du ringer*. Välkommen! 

* Presentkort för hotellvistelsen skickas ut i början av december.
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