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Förbundsordförande Georgios 

Kontorinis inleder 

Pandemin som är orsakad av covid-19 

påverkar vår verksamhet på många olika 

sätt och som det ser ut kommer den att 

fortsätta ett tag till. Det är däremot 

glädjande att se hur olika föreningar och 

distrikt hittade kreativa lösningar för att 

anpassa verksamheten till de förhållanden 

som nu råder. 

Vårt förbund vilar på gamla traditioner 

men också på ständig förnyelse. Vi är en 

ideell, demokratisk och rikstäckande 

frivillig försvarsorganisation som sedan 

1937 har bidragit till en hållbar och trygg 

samhällsutveckling. Det har skapat vårt 

starka varumärke inom frivilligrörelsen 

och våra traditioner som organisation. 

Men vi vill ständigt förnya oss och anpassa 

vår organisation till dagens stora 

utmaningar samt dra nytta av nutidens 

möjligheter.  

Meningsfullhet, säkerhet, respekt, 

kunskap och mod speglar i princip all vår 

verksamhet. Även ansvar, 

omtanke och hoppet om en ljusare framtid 

finns där, inte minst nu när fler och fler av 

världens befolkning har vaccinerat sig 

klart. Vi är väldigt stolta över vad alla våra 

medlemmar har bidragit med under 

pandemin. I dagsläget så brinner det på 

flera olika håll ute i landet och många av er 

är ute i pågående insatser. Vi hoppas 

naturligtvis att vi bli ännu fler medlemmar 

som dessutom kan bli väl förberedda för 

vardagen och därmed även tillsammans 

kunna bidra till att vi kan klara av även 

olika kriser.  

Vi ser fram emot diskussioner om 

framtiden, där vi kan träffas öga mot öga 

och inte bara via skärmen. Att det kan 

behövas förändringar av verksamheten i 

framtiden kan vi nog alla vara överens om. 

Tills vi ses igen, håll gärna avstånd och 

tvätta händerna men passa även på att 

njuta av sommaren med start av en trevlig 

midsommar! Vi älskar midsommar, det är 

en sån härlig högtid med god mat och 

avslappnat liv, men vi glömmer inte att 

följa FHM:s rekommendationer. 

 

Några ord från generalsekreteraren 

Som ordförande nämner så står vi inför 

många spännande uppdrag i höst. Vi har 

redan nu kommit igång med utvecklingen 

av det nätbaserade lärandet. Ett annat 

spännande uppdrag som drar igång till 

hösten är Totalförsvarsinformationen. 

Kansliet har även fått en studio med 

diverse utrustning och program för bild-, 

ljud- och videoredigering. Vi ser nu 

möjligheterna att dels kunna köra 

liveföreläsningar med särskilt inbjudna 

talare samt eventuellt en podd. Bara 

fantasin sätter gränser!  



Dessutom ser vi också fram emot vår nya 

hemsida som är under uppbyggnad.  

I år firar vi att demokratin fyller 100 år! 

Demokrati är något som vi värnar om i 

vårt förbund. Nu i höst är temat för 

krisberedskapsveckan just demokrati, 

därför skulle vi vilja uppmana 

föreningarna att redan nu börja jobba med 

de frågorna.  

 

Ha nu en riktigt fin sommar och njut av er ledighet! 

 

Bästa hälsningar, 

Tomas Warberg och Georgios Kontorinis 

 

 

 

Information från kansliet 

 Kansliet kommer att hålla stängt under juli månad.  

 15 augusti är sista datumet att lämna in motioner, ansökan om 

förtjänsttecken och nominera delegat till stämman. 

 19 augusti har Civilförsvarsförbundets arbetsutskott möte. 

 27-28 augusti är det förbundsstyrelsemöte. 

 Krisberedskapsveckan hålls 27 september till 3 oktober. 

 27-28 november hålls Förbundsstämman.  

Samarbetet med X-moms har upphört och därmed även Civilbutiken. Ny butik är 

under uppbyggnad. Vi återkommer med namn. Material och profilprodukter kan 

beställas via kansliet, info@civil.se.  

 

 


