Ärenden vid ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna.
3. Val av ordförande och protokollförare för stämman.
4. Val av två personer, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
5. Godkännande av ärendelista samt fråga om det finns ärenden enligt punkt 18.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdisposition.
9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
11. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer för verksamhetsåret.
12. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i föreningsstyrelsen samt deras mandatperiod.
13. Val av styrelse och revisorer:
Ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare för ledamöter och tjänstgöringsordning
för dem, samt revisorer och ersättare för dem.
14. Det år ordinarie distriktsstämma äger rum sker val av föreningens ombud och ersättare
för dem till distriktsstämman, samt nominering av personer för val vid distriktsstämman.
15. Det år ordinarie förbundsstämma äger rum sker nominering av personer för val till
ombud till förbundsstämman samt personer för val vid förbundsstämman.
16. Val för tiden till och med nästa ordinarie stämma av valberedning om minst tre personer,
varav en ordförande.
17. Övriga på ärendelistan upptagna ärenden.
18. Ärende som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt § 5.3 nedan.

§5.3 Ärende, som inte tagits upp på ärendelistan, får behandlas om stämman enhälligt beslutar detta
och ärendet inte gäller ändring av stadgar eller upplösning av föreningen.

Verksamhetsberättelse för Göteborgs Civilförsvarsförening 2018
Verksamhetsåret började med att Berit Johannesson avgick som ordförande och som ny ordförande
för föreningen valdes Roger Lorentsson. Berit Johannesson har under sina år som ordförande lagt
ned ett stort arbete på att hålla kontakt med tjänstemän och politiker, men också medlemsvård som
personlig kontakt med enskilda medlemmar. Berit Johannesson var också FRG-ansvarig i perioder,
vilket visar på ett grundmurat och genuint engagemang. Vi tackar Berit Johannesson för tiden som
ordförande och allt annat nedlagt arbete för föreningen.
Arbetet inom föreningens ansvar och intresseområden står stadigt på fyra ben trots eller tack vare
vår höga ålder med dess erfarenheter. Idag är det medlemsutbildningar, externa utbildningar,
information om säkerhet för ett tryggare liv och sist men inte minst ansvaret för Frivilliga
Resursgruppen (FRG) som är Civilförsvarsförbundets uppgift.
De medlemsutbildningar som vi genomför ger oss brett spektrum av spännande
kunskapsinhämtningar för våra medlemmar. Systemet med att ge flera medlemmar en djupare
utbildning som ger dem kompetens och befogenhet att utbilda andra inom flera områden har
resulterat i att vi fått ökad kapacitet. Under det gångna året så startade vi en stående
medlemsaktivitet som hölls den 5.e varje månad. Varje tillfälle hade ett aktuellt tema.
Detta tillsammans med en flitig utbildningsverksamhet från våra instruktörer gör att allt fler känner
till Civilförsvarsförbundet. Vi har också varit aktiva i det utåtriktade arbetet under året. Där är de
sociala medierna en viktig kanal för oss att nå ut till medlemmar och allmänhet.
Frivilliga Resursgruppen (FRG) är vårt viktiga uppdrag för Göteborgs Stad. Utvecklingen av FRG är en
grundläggande och viktig fråga för Civilförsvarsförbundet Göteborg. År 2015 reviderades avtalet
mellan Civilförsvarsförbundet Göteborg och Göteborgs Stad med stadsdirektören som undertecknare
vilket gav FRG en större ”tyngd”. Dessutom tillfördes medlemmarna nya och bättre ekonomiska
ersättningar genom avtal vid skarpt läge.

Styrelsen
Under verksamhetsåret har Civilförsvarsförbundet Göteborg haft sex protokollförda möten plus två
planeringsdagar gemensamma med FRG.

Ledamöter 2018
Ordförande

Roger Lorentsson

Vice ordförande

Lovisa Ehrencrona Friberg

Kassör

Niklas Larsson

Sekreterare

Ewa Backlund

Ledamot

Niclas Abrahamsson

Ledamot

Evelina Fredin

Ledamot

Gunnar Svantesson

Ersättare

Daniel Lindblom (FRG ansvarig)
Elin Ringstad
Christoffer Skageby

Revisorer

Christian Thorén
Petur Johannesson
Jessica Karlsson

Valberedning

Berit Johannesson (sammankallande)
Patrik Itzel
Jan Cedmark

Hedersordförande

Jan Cedmark

Ekonomi
Se särskild ekonomisk rapport.

Medlemmar
Antalet medlemmar under året 2018 uppgick till 244 personer inklusive familjemedlemskap. Vi har
för närvarande en övervikt av män (57%) och en större åldersspridning än Civilförsvarsförbundet i
Sverige som helhet (73% av våra medlemmar är under 60 år, jmf 36% nationellt).
Civilförsvarsförbundet Göteborg arbetar utifrån den värdegrund som antogs av Svenska
Civilförsvarsförbundet (SCF) 2015. Den bygger på allas lika värde och att jämställdhet skall råda och
förbund mot alla former av trakasserier samt att mångfald skall vara ledstjärnorna i allt vårt arbete.
Denna värdegrund inkluderar även Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Medlemsaktiviteter
Medlemsutbildningar och andra aktiviteter utgår dels från vårt grundläggande syfte och uppgifter
som förening. Men också vad medlemmarna efterfrågar inom detta område. Under året har vi hållit
två planeringsdagar gemensamt med representanter från Frivilliga Resursgruppen. Den första
planeringsdagen hölls i mars månad och lade grunden för resten av året. Det andra tillfället var i
slutet av november och det gav oss en grund inför det nya året. Dessa planeringsdagar är verkligen
uppskattade, särskilt nu när vi ligger i framkant.

Utbildningar och kursverksamhet
Våra instruktörer Niklas Larsson som är huvudinstruktör, Anette Staaf som har sin bas inom distriktet
och Gabriella Andersson som har Halland som bas har med nya regler kunnat utbilda nya instruktörer
som nu kan utbilda andra inom olika områden. Detta har skapat en större flexibilitet och möjlighet
för utvecklingen av utbildningsverksamheten.
Vi har anordnat några helgkurser för medlemmar med en medlemsutbildning i början av året i mars
och en överlevnadshelg i april. Vi körde flera aktiviteter och torgkampanjer på Krisberedskapsveckan
och följde sedan upp med träffar under hösten med krisberedskapsbrunch i augusti, samtal kring
resursgrupper i september, afterwork i oktober och avslutade det aktiva året 2018 med
traditionsenligt glöggmingel på Postgatan 8 den 5 december.

Sociala medier
Vi har uppdaterat våra adresser på sociala medier och mail. Civilförsvarsförbundet Göteborg har en
ny hemsida med sökvänligare domännamn med grundläggande information om föreningen. Vi
fortsätter primärt att använda vår officiella sida på Facebook där vi lägger ut information om våra
aktiviteter.

Göteborgs Kulturkalas och andra utåtriktade aktiviteter

En viktig del i vårt arbete är att synas på gator och torg för att informera om oss och vårt arbete.
Vi har informerat om vår verksamhet vid flertalet tillfällen med hjälp av portabla informationsdiskar.
En stor och återkommande händelse för Civilförsvarsförbundet är Krisberedskapsveckan. Detta år
fick just denna kampanjvecka stor draghjälp av den nya foldern ”Om krisen eller kriget kommer” som
skickades ut till landets alla hushåll. Vi upprättade två informationspunkter i staden en heldag och
höll sedan ett öppet föredrag ”minst 72 timmar” den efterföljande kvällen i Medborgarskolans
lokaler i Göteborg.
Medlemmar från Civilförsvarsförbundet brukar medverka vid Frivilliga Resursgruppens uppdrag i
Trädgårdsföreningen under Göteborgs Kulturkalas, så även detta år. Civilförsvarsförbundet deltog
även vid den årliga bokmässan i Göteborg. Som vanligt är intresset för vår verksamhet stor.

Samarbete i övrigt
Under året har ett fördjupat samarbete med Frivilliga Radioorganisationen (FRO) skridit framåt.
Dels genom tekniska lösningar med radiokommunikation under våra övningar/uppdrag. Men också
genom deras deltagande under Krisberedskapsveckan och senare vår gemensamma fråga kring lokal.

Frivilliga Resursgruppen (FRG)
Under 2018 har Daniel Lindblom varit FRG-ansvarig. Mer att läsa om FRG finns i bifogad
verksamhetsberättelse för FRG.

Lokaler
Denna fråga har varit vår stora utmaning men nu börjar vi verkligen nå en långsiktig lösning.
Tillsammans med Frivilliga Radioorganisationen (FRO) har vi funnit en mycket lämplig lokal som ligger
centralt i Göteborg (nära vårt befintliga kontor). Ett kontrakt är nyligen tecknat och en projektgrupp
är tillsatt att ta tag i upprustning/utrustning av lokalerna. Dessa lokaler kommer med all säkerhet
betyda ett enormt lyft för vår framtida verksamhet.

Slutord
Civilförsvarsförbundet Göteborg är en aktiv förening som vill vara tillgänglig för alla medlemmar. Vi
försöker ständigt att utveckla kanaler för kommunikation, vi syns och hörs. Under året gick vi tillbaka
till ursprungliga mötesformen (styrelsen) fast med ett intervall om sex veckor, plus att vi höll två
planeringsdagar tillsammans med Frivilliga Resursgruppen. Styrelsen vill härmed tacka alla
medlemmar som under året deltagit i utbildningar och aktiviteter. Men också dem som bara genom
sitt medlemskap utgjort en grund för utvecklingen. Genom er har vi kunna sprida kunskap om att ett
säkert samhälle skaps genom kunniga och utbildade och trygga invånare.

Styrelsen för Göteborgs Civilförsvarsförening
Göteborg januari 2018

Verksamhetsberättelse för FRG Göteborg 2018
Bilaga till CFF Göteborgs årsmöte 2019

Vår egen utveckling och verksamhet under 2018
Under 2018 har vi genomfört två utbildningar. En kurs under våren och en under hösten där vi
har utbildat 20st nya medlemmar. Vi har även 2st som gått kurs inom distriktet.
Vi har i nuläget drygt 120 personer i FRG-gruppen med en stor majoritet av kvinnor.
Årets nyutbildade har varit bra mix av unga och äldre, deltagare med olika bakgrunder och
kompetenser. Vi har även tappat några medlemmar som har fått förändrad livssituation.

Under 2018 har vi haft aktiviteter i form av studiebesök, kurser och övningar. Alla har
naturligtvis inte varit med på allt men utbudet har kunnat tillfredställa olika behov.
Under en solig majdag genomförde vi en mycket lyckad övningsdag. Vi delade upp dagen och
deltagarna i grupper och genomförde stationsövningar med teori och praktik, i radio och karta,
brandsläckning i olika moment, montering av våra frg tält samt första hjälpen.
Flera ansvariga engagerades att hålla i dessa stationer, samt vår tross grupp fick möjlighet att
serverar lunch av typiska konserver och soppor från en krislåda. Många FRG medlemmar
deltog även vid övningen.
I början av året utbildade vi en grupp kring rekrytering som utbildas lite djupare i att möta
människor i rekrytering och information. Dessa deltog även under stadsdelsdag för att
informera samt öva.
Under maj inträffade första skarpa händelsen där FRG Göteborg hade deltagare som hjälpte
till i en brand i grannkommunen. Vi skickade även representant till stora bränderna i
Härjedalen för att ta lärdom från stabsarbetet.
I slutet juli fick vi begäran från Stadsledningskontoret att göra en resursinventering med
anlednings av extrema värmen. Trots semestertider svarade 72 medlemmar inom 48 timmar
om deras kompetens, behörigheter samt tillgänglighet de kommande 7 veckorna.
Efter en längre tid utan central FRG-Ledarskapsutbildning så kördes under hösten de första
pilotutbildningarna där flera medlemmar från Göteborg deltog. Vi hoppas på fler möjlighet
kommande året.
Under året har samarbetet med FRO (Frivilliga Radioorganisationen) utökats.
Sedan sommaren delar vi utrustning och vissa driftkostnader, men har även en avsikt att
utbilda varandra samt stödja vid en kris. Vi har också under året arbetat för gemensamt lösa
båda organisationers behov av central verksamhetslokal.

Flera utåtriktade aktiviteter har genomförts.
Kulturkalaset med uppdraget från kalasledningen att förebygga att barn kommer bort under
festen, genomfördes som vanligt. Det är ju ett skarpt läge för oss som får bra övning.
Under veckan hade vi ständigt 6 medlemmar som ideellt arbetade i Trädgårdsföreningen.
Vi delade ut band och informerade barn och vuxna.
FRG Göteborg var inbjudna att deltaga på UCI Women’s Worldtour genom
Civilförsvarsförbundets regional förstärkningsgruppen, ett par personer från Göteborg deltog.
Megaloppisen i Majorna drog som vanligt många säljare och besökare. Vi deltog som Första
Hjälpen -grupp med kommunikationsradio, Första Hjälpen material och hjärtstartare. Årets
upplaga hade vi en stor grupp med 14 medlemmar under både för och eftermiddag. Detta var
mycket uppskattat av alla och ger oss både chans att presentera oss som gott renomè.

Göteborg januari 2019
På ledningsgruppens uppdrag
Daniel Lindblom
FRG-ansvarig

2018-01-01 – 2018-12-31

2018-01-01 – 2018-12-31

Flertal projekt och uppdrag har som tidigare drivits genom föreningen och kontoret på Postgatan 8A.
När det gäller själva Civilförsvarsföreningen är det två inkomstkonton:
3900 - Medlemsavgifter
26 150,00 kr
3980 - Bidrag föreningen
60 000,00 kr
På utgiftssidan:
Externa kostnader
7330 - Bilersättningar
8490 – Övriga finansiella

-95 775,76 kr
-614,20 kr
-799,50 kr

Resultat

-11 039,46 kr

Då det fanns överskott från tidigare år var ett negativt resultat vår målsättning för budget 2018.

Verksamhetsplan för Civilförsvarsförbundet Göteborg 2019
Vi vill fortsätta att modernisera Civilförsvarsförbundets lokala verksamhet kopplat till risk- och
sårbarhetsanalyser framtagna av Göteborgs Stad samt Länsstyrelsen Västra Götaland.
När Riksdag, Regering och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap sjösätter ett nytt
försvarsbeslut år 2020 då ska Civilförsvarsföreningen i Göteborg vara redo att ta ansvar och
medverka som en aktiv aktör i uppbyggnaden av ett starkt Civilt försvar.
Engagera fler medlemmar i olika åldrar till föreningen och ha ett intressant och aktuellt kursutbud
kopplat till händelser i Göteborgsregionen.
Engagera flera av medlemmarna att ta ansvarsroller, som att; delta i styrelsearbetet, vidareutbilda
sig till instruktörer, planera och genomföra utbildning/övning.
Öka samverkan i Västra Götaland med fokus på Göteborgsregionen både inom Civilförsvarsförbundet
och med övriga säkerhets- och beredskapsaktörer.
Utveckla föreningens kanaler för extern information och närvaro med utgångspunkt i
kommunikationsplanen från Civilförsvarsförbundet Sverige.
Vi når dessa mål genom:


Samverkansmöten, utbildningar samt kampanjer tillsammans med de andra
frivilligföreningarna i Göteborgsregionen.



En ny bas (lokal) för vår verksamhet.



Bedriva medlemsutbildning och fortbildning i föreningen.



Fortsätta utveckla hemsidan och våra övriga sociala medier.



Göra rekryteringsinsatser både inom Frivilliga Resursgruppen samt med fortsatta
föreläsningar inom kampanjen ”minst 72 timmar”.



Söka andra finansieringsformer för utveckling av verksamheten.



Deltaga i verksamhet och kurser anordnad av distrikt och förbund.



Deltaga i nationell och lokal krisberedskapskampanj.



Deltagande vid årliga bokmässan i Göteborg.

Budgetförslag för Göteborgs Civilförsvarsförening 2019
Fasta kostnader:
Hyra Postgatan 8A

45 000,00 kr

Möteskostnader (ink. årsmöte)

12 000,00 kr

Telefoni & bredband

10 000,00 kr

Bankgiro, postbox, webb

4 000,00 kr

Medlemsutskick

5 000,00 kr

Kontorsmateriel & trycksaker

8 000,00 kr

Övriga kostnader

2 000,00 kr
86 000,00 kr

Verksamhetskostnader
Kurser & Föredrag

17 000,00 kr

Kampanj krisberedskap

5 000,00 kr

Marknadsföring

3 000,00 kr

Summa kostnader

25 000,00 kr

111 000,00 kr

Intäkter
Kommunbidrag

60 000,00 kr

Medlemsavgifter

26 000,00 kr
Summa intäkter
86 000,00 kr

86 000,00 kr

