
 

Civilförsvarsförbundet Region Mellersta nr 2 

Information till distrikt och medlemmar i den Mellersta regionen. Vi verksamhetsledare har som 
avsikt att informera om vad som händer i distriktet 4 gånger per år och detta är nummer 2 2016. 

 

 

Civilförsvarsförbundet centralt  

Under årets första månader har mycket handlat om väntan. Väntan på uppdragen från MSB 
gällande utbildningar, FRG och Kriskommunikation. Idag när detta skrivs vet vi hur 
utbildningsuppdraget ser ut inom det som benämns 2:7 anslaget. När det gäller anslag FRG och 
Kriskommunikation har MSB inte ännu lämnat besked.  

Det är ett ansträngt läge för förbundet på grund av att d et s.k. organisationsstödet minskar. Det 
innebär att vi får ersättning för gjorda uppdrag men för ”annat” finns få resurser. Detta gör att vi 
behöver se över ekonomi och tänka nytt 

I Mellersta region arbetar 3 verksamhetsledare: Pia Collin, Anders Lundin och Åsa Backman. 

Våra kontaktuppgifter hittar ni på nedan länk men även på baksidan av detta nyhetsbrev. 

http://www.civil.se/kontakta-oss/vl/ 

 

Verksamhetsledarnas kvartalsberättelse 

 

Södermanland 

I Södermanlands län har en resa avverkats på böljan den blå – en konferensresa med 
representanter från distriktet och från föreningarna. Agendan under båtresan var att komma fram 
till distriktets roll, göra den önskade Analysen om av vad som ska satsas på under 2016 och även 
göra en Verksamhetsplan för 2016. Distriktsordförande Kjell-Åke Källström öppnade upp mötet 
med en historisk tillbakablick på olika myndigheters olika sätt att organisera sig på och hur dessa 
ser ut idag. Vi kunde allmänt konstatera att man slår ihop till större regioner på många olika håll.  
Under färden kom man fram till följande: Distriktet kommer arbeta utifrån arbetsgrupper som 
tex: FRG, Marknadsföring, Ungdomsfrågor, Utbildningar och Ekonomi. Till varje arbetsgrupp 
kommer en ledare/samordnare utses. Ledaren ska samla på sig intressenter för frågan som man 
sedan arbetar med. Syftet är att fördela och få fart på styrelsearbetet samtidigt som man får arbeta 
med det man tycker är intressant. En liten kaffebudget kommer även att föreslås. Ny tag i 
Södermanland har initierats! 
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Bild från konferensresan som blev uppskattad 

  
På kort ledtid togs beslut om att delta i en mässa i Strängnäs. Det var en mässa som heter Bo-
Verka-Leva. Eskilstuna var också med. Syftet var att rekrytera till FRG Strängnäs och Eskilstuna 
och träffa intressenter för våra utbildningar. För FRG blev det 12 intresseanmälningar och 4 st 
för Eskilstuna. FRG –ansvarige Anders Grevby gick och frågande utställarna själva, fångade upp 
folk i matkön – ja alla chanser togs J.  Självskyddsinstruktör Maria Hörnqvist visade HLR och 
hjärtstartare där jag (Pia Collin) -verkade som infångare) för våra kunder. Det blev hårt arbete då 
vi fick överrösta den höga musiken bakom. Ibland var det som en rockkonsert!  Mycket positiv 
energi  i den stora arenan! En massa gymnasieungdomar var där – de hade sin avslutning i UF – 
Ung Företagsamhet. Det kan rekommenderas att knyta an unga entreprenörer – jätteskoj J 

Idogt arbete lönar sig….Kommunchefen från Strängnäs kom fram och skakade hand med 
Anders Grevby och tackade för det viktiga jobb som Civilförsvarsförbundet gör – att det gav 
energi och positiv tilltro för framtida samarbeten med kommunen- kan du lita på! 

Norra Mälardalen (Västmanland och Uppsala) 

Det våras för distriksstämma i Norra Mälardalen och den kommer att gå av stapeln den 21 april 
på Mikaelsgården i Sala kl 19.00. Ombud och observatörer hälsas välkomna av 
distriktsordförande Pär Rickman.  

Uppsala har fått en ny ordförande Tomas Borg heter han. Han kommer från säkerhetsbranchen 
och har med sig stor erfarenhet.  Även en ny kassör har tillträtt och han heter Niclas Edenwin, 
universitetsstuderande med data, IT och programmering som huvudämnen. Niclas var bland 
annat en av dem som deltog under Västmanlands skogsbrand i staben i Ramnäs med IT uppdrag. 

 

Dalarna 

I Dalarna funderar man just nu på hur distriktet ska utvecklas och leva vidare. Kansliet på 
Kyrkbacksvägen kommer att stängas den 31 mars och detta beroende på att den är för dyr att 
behålla för distriktet. Ett kapitel går i graven och det är tråkigt men en verklighet. Dalarna står 
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inför en stämma 23 april som ska gå av stapeln i Vansbro. Kanslist Elisabeth Myregrund har 
glädjande nog fått en ny tjänst på Brandskyddsföreningen (grattis). Olle Magnusson kommer 
enligt egen utsago att fortsätta att sälja utbildningar i Dalarna. Lokal för detta letar man efter. 

Föreningsstämmor är i full gång. 

Instruktörer Ziad Abu Ghoush och Ann-Kristin Herrman är i full gång med 
uppdragsutbildningar. Företagsutbildningar genomförs också i distriktet.  

Dalarna arrangerar ett läger av medlemmar/instruktörer. Platsen är Hedemora 5-8 maj. Det är 
Emma Hansson tillsammans med Gösta Ljungberg som planerar detta spännande äventyr. 30 
platser är fullbokade och det står intressenter på väntelista. Deltagare från hela regionen väntas! 

 

Gävleborg 

I Gävleborg arbetar ledningsgruppen på med tankar på hur distriktet ska utvecklas. Möten har 
hållits i ledningsgruppen och tanken är att medlemsantalet ska öka under året. Pengar från 
distriktskassan är märkta för medlemsrekrytering i respektive förening och man planerar kring 
aktiviteter för detta. En ordförandeträff genomfördes den 8 februari där detta diskuterades. Tips 
på aktiviteter; ringa våra medlemmar och prata med dem, skicka ut information, dels via brev och 
dels via e-posten. Olika aktiviteter ute på stan, olika små annonser i ortstidningarna, ordna julfest 
för medlemmarna, ordna kurser i hjärt-och lungräddning, låna Civilförsvarsförbundets husvagn i 
Borlänge och turnera runt i landskapet. 

Föreningsstämmor är igång. Instruktör Ewa Lindfors och Ove Wiström är i full gång med 
uppdragsutbildningar. 

 

Stockholm 

Distriktet fungerar som tidigare utan några större problem. I januari samlade man alla 
föreningsordföranden till en ordförandekonferens där distriktsordföranden Mikael Rieslund 
pratade om ett antal aktuella frågor som kan vara till nytta för föreningarna. 

Föreningarna håller på att genomföra sina stämmor.  

På instruktörssidan är det som tidigare brist på utbildade instruktörer i civilförsvarsförbundets 
regi. Nya behövs för att öka utbildningskapaciteten i länet på uppdragssidan. 

Gotland 

Är både distrikt och förening med samma styrelse, och har som verksamhet främst inriktning 
mot FRG. 

Behöver också utbilda nya instruktörer för uppdragsverksamheten. 
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Utbildning information 

Uppdragstimmarna; Vi fick klartecken gällande uppdragen från MSB i slutet av februari. 
Civilförsvarsförbundet har fått i uppdrag att utbilda allmänheten, organisationer samt föreningar 
inom området Din trygghet. Det som är nytt från i år är att föreläsningen ”72 timmar” 
ALLTID måste vara med på samtliga kurser. T.ex. vill du som förening ha en kurs i HLR 
kostnadsfritt måste 1 timme ”72 timmar” läggas på – ALLTID. Kurserna som gäller för 2016 är: 
72 timmar/Krisberedskap (1 timme), 72 timmar +/ fördjupning (1 timme), Säkrare barn (1 
timme), Säkrare seniorer (1 timme), HLR och Första hjälpen (3 timmar) 

Om ni är osäkra på hur ni bokar på civils hemsida eller på vilka moduler vi syftar, slå Pia eller Åsa 
en signal. 

Företagsutbildningar; Det är viktigt för förbundets samt distriktens överlevnad att få en god 
ekonomi. Med en bra ekonomi kan mer arbete genomföras likt medlemsträffar, studiebesök, 
utbildningar intern för instruktörer och funktionärer mm. Eftersom organisationsstödet minskat 
kraftigt från statens sida till Civilförsvarsförbundet kan våra företagsutbildningar ge en bra slant i 
kassan till detta. Vi säljer HLR, Första hjälpen, föreläsningen 72 timmar”, spelet Blackout samt 
barnsäkerhetsutbildningar (Hitta Vilse, Hembert och Kattis & Roffe) samt dessa 
ledarutbildningar. Det är bra om vi alla gemensamt kan marknadsföra dessa utbildningar. Hör av 
er om ni vill ha marknadsföringstips gällande detta. Även Anette Åkerblom på förbundskansliet 
kan hjälpa till med tips och idéer. Hon skriver även offerter om det behövs. Åsa och Pia försöker 
att medverka ute i samhället och marknadsför våra utbildningar på frukostträffar i kommunen, 
Rotary möten, möten med kommunhandläggare mm 

FRG  

Över hela regionen har ett antal kommuner begärt att få starta grundutbildningar för medlemmar, 
då intresset ökat kraftigt efter flyktingströmmarna in i landet. Många FRG har arbetat intensivt på 
boenden, och även rekryterat många volontärer som nu är intresserade av att gå in i FRG. Till 
dags dato har vi fortfarande inte fått några besked om hur mycket vi får från MSB, så detta 
bromsar möjligheten att genomföra grundutbildningar ute i kommunerna. Fler nya FRG kan 
komma att startats upp under 2016 i de kommuner i vår region som inte redan har klivit på FRG 
tåget. 

Både FRG ansvarig grundutbildningar fortbildningar FRG ansvarig och FRG ledarutbildningar är 
planerade men kan inte genomföras förrän vi vet vad årets tilldelning från MSB innehåller. 

Kontaktuppgifter  

     

 

Pia Collin - kontaktperson 
Civilförsvarsförbundet Södermanland, 
Västmanland och Uppsala 
Post: Klemetsbovägen 7, 735 91 Surahammar 
Mobil: 070-651 73 92 
E-post: pia.collin[a]civil.se 

Anders Lundin-kontaktperson 
Civilförsvarsförbundet Stockholm och 
Gotland 
Post: Götgatan 100, 118 62 Stockholm 
Mobil: 070-324 56 30 
E-post: anders.lundin[a]civil.se 
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Faddrar i Mellersta regionen – att kontakta vid distriktsstöd 

Anna-Lena Sörenson, förste vice förbundsordförande 
Norrsvängen 2, 582 47 Linköping 
Telefon, bostad: 013-741 58 
Telefon, arbete: 08-786 57 07 
Mobiltelefon: 070-689 89 12 
E-post: anna-lena.sorenson[a]civil.se 
Fadderdistrikt: Södermanland, Östergötland 
Yrke: Riksdagsledamot (lärare) 

Ida Texéll, andre vice förbundsordförande 
Sätersvägen 8, 192 67 Sollentuna 
Mobiltelefon: 070-421 03 64 
E-post: ida.texell[a]civil.se 
Fadderdistrikt: Stockholm, Gotland 
Yrke: Förbundsdirektör/räddningschef 

Kjell Jansson 
Torsvägen 13, 133 38 Saltsjöbaden 
Telefon, bostad: 08-717 66 84 
Mobiltelefon: 070-584 84 81 
E-post: kjell.jansson[a]civil.se 
Fadderdistrikt: Dalarna, Gävleborg 
Yrke: Tidigare verkställande direktör 

Mats Brantsberg 
Härminge 420, 705 94 Örebro 
E-post: mats.brantsberg[a]civil.se 
Telefon, arbete: 019-211109 
Mobiltelefon: 070-2883142 
Fadderdistrikt: Uppsala, Västmanland, Värmland 
Yrke: Säkerhetschef 
 

 

Åsa Backman-kontaktperson 
Civilförsvarsförbundet Dalarna och 
Gävleborg 
Post: Götgatan 100, 118 62 Stockholm 
Mobil: 072-518 89 68 
E-post: asa.backman[a]civil.se 


