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 sammankallande.
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 2019
Under 2019 har vi fortsatt med vår strävan att erbjuda aktiviteter för medlemmarna de flesta av
årets månader.
Februari började med att vi hade årsmöte på Mariaträffen i Majorna-Linné. Roger Lorentsson avgick
som ordförande med anledning av nya utmaningar i arbetslivet. Till ny ordförande valdes Marlene
Andersson. Efter några månader fick även hon nya möjligheter i arbetslivet som Länsjurist på
Länsstyrelsen i Gotland. Under hösten har därför Evelina Skageby agerat ordförande i styrelsen.
Mars månad föreläste Anette Staaf om sina erfarenheter av #envecka, där hon en vecka på
sommaren och vintern levt isolerad i sin lägenhet utan el och vatten. Även denna gång var vi på
Mariaträffen Majorna-Linné och föredraget lockade även till sig några som ännu inte var
medlemmar.
April hade vi en lättsammare medlemsträff med After Work på Kopps och Biljardpalatset.
Turneringen i shuffle board lockade fram tävlingsinstinkten i många av de deltagande medlemmarna.
Ett uppskattat initiativ som vi var eniga om att vi ville göra om under kommande år.
I april startade även en ny grundutbildning till den Frivilliga Resursgruppen, FRG.
Maj månad var Krisberedskapsveckan. Vi körde torgkampanjer på flera olika platser runt om i
Göteborg. Medborgare på Frölunda Torg, Korsvägen och Angered fick information och broschyrer om
varför de skall öka sin hemberedskap hemma på temat ”Om krisen eller Kriget kommer”.
Första helgen i juni anordnades träffen Skogsliv i samarbete med den svenska prepperrörelsen. Det
samlade 38 deltagare varav 13 barn från flera olika föreningar även från Småland och Stockholm. Det
hölls medlemskurser inom hemberedskap, första hjälpen och friluftssäkerhet där också många
praktiska moment kunde provas på.
September anordnades en medlemsutbildning i Första hjälpen med HLR på kontoret på Postgatan.
De flesta hade tidigare gått utbildning men det är alltid uppskattat med repetition. Enligt riktlinjer
från HLR-rådet rekommenderas det att repetera kunskaperna varje år.
Oktober bjöd vi in till föreläsning med Försvarsutbildarna på temat ”Att möta informationspåverkan”.
En skara medlemmar åkte till Försvarsutbildarnas lokal i Kviberg och lärde sig mer om vad som
händer på Internet och Rysslands informationspåverkan mot svenska medborgare.
November bjöd vi återigen in till föreläsning. Denna gång med Överbefälhavare Micael Bydén som
föreläste på Chalmers inbjuden av Föreningen för Göteborgs Försvar. En bra chans att få information
om planerna för Försvarsmakten i Sverige. Den efterföljande supén gav också många möjligheter att
nätverka med andra försvarsorganisationer i Göteborgsområdet.
Årets sista månad bjöd vi in till glöggmingel i den nya centrumlokalen. Detta firades med
glöggchampagne medan vi gick rundtur i lokalen. Sedan blev det mer glögg och skinksmörgås.

Löpande under året har det också hållits externa föreläsningar inom Civilförsvarsförbundets
utbildningskoncept som finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Under 2019
kunde kurserna Hemberedskap, Första Hjälpen med HLR, Säkrare barn och Säkrare seniorer erbjudas
kostnadsfritt till andra föreningar och grupper utanför arbetstid. Totalt har 38 kurser hållits i
Göteborg av våra nationella instruktörer. De flesta av Anette Staaf och Niklas Larsson.
Föreningen har samordnat flera projekt inom Civilförsvarsförbundet liksom tidigare år.
Civilförsvarsförbundets Regionala Förstärkningsgrupp (CRF) har haft sin grund inom
Göteborgsregionen och haft flera utbildningar och övningar. Även detta år har gruppen assisterat
med resurser på UCI Women’s World tour i Vårgårda (Cykel VM för damer). Inom projektet ingår
också tätt samarbete med Länsstyrelsen och flera möten och konferenser har skett i Göteborg inom
ramen för detta projekt.
Vi stöttade också förbundet på Bokmässan i Göteborg i september. Vi bokade, byggde monter och
var också med och bemannade under bokmässans 4 dagar. Vi kan även för 2019 se att vi fått ett
antal nya medlemmar i direkt samband med Bokmässan. Vi får även chans att nätverka och synas för
flera andra potentiella uppdragsgivare i Göteborgsregionen.
Under oktober månad anordnades en regional grundutbildning till FRG där Göteborg både
rekryterade och deltog med funktionärer under kursen. Totalt utbildades 38 personer utspridda över
3 län. Utbildningen skedde i Lerkil i Kungsbacka kommun.

Vi vill också tacka Föreningen för Göteborgs Försvar som har stöttat ekonomiskt för inköp av
insatsmateriel både den Frivilliga Resursgruppen i Göteborg och den Regionala
Förstärkningsgruppen. Tack vare detta har vi bättre förmåga både för radiosamband och stab inför
kommande samhällsstörningar i Göteborgsregionen.
Även ett tack till Frivilliga Radioorganisationen för gott samarbete kring aktiviteter och vår nya
centrumlokal. Vi ser fram emot ökat samarbete under 2020.
Många Frivilliga Försvarsorganisationer har varit delaktiga i rekryteringen till FRG och vi vill särskilt
lyfta Lindome Bilkår som varit mycket aktiva och skickat många av sina medlemmar till
grundutbildning i FRG.
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Ordförande

Marlene Andersson (avgick under året)

Vice. Ordförande

Evelina Skageby

Sekreterare

Ewa Backlund

Kassör

Niklas Larsson

FRG-ansvarig

Daniel Lindblom

Ledamöter

Gunnar Svantesson
Christoffer Skageby

Ersättare

Raili Salminen
Zoe Kiouroy (avgick under året)

Revisorer

Jan Cedmark
Lovisa Ehrencrona Friberg
Jessica Karlsson

Ekonomi
Inriktningen för 2019 var att försöka minska kassan vilket delvis har
lyckats men inte i den nivå som vi hade målsättningen att nå.
Vi har i slutet av året flyttat reservpengarna från bankgirot över till
plusgirot. Tanken är att under 202 göra en översättning till vårt
externa sparkonto på SEB för att ytterligare säkra framtida verksamhet.

Föreningen
Medlemsavgifter
Bidrag

Kurskostnader
Externa kost.
Finansiella

Resultat

31 025,00 kr
60 000,00 kr
91 025,00 kr
- 6 091,83 kr
- 80 516,35 kr
786,00 kr
- 87 394,18 kr
3 630,82 kr

FRG
FRG upprätthållande
FRG grundutbildning

Upprätthållande
Grundutbildning

Resultat

70 000,00 kr
20 192,24 kr
90 192,24 kr
- 86 262,80 kr
- 22 341,35 kr
- 108 604,15 kr
- 18 411,91 kr

Projektkontoret
Inkomst för kurser
Projekt
Statliga
Ersättningar

4130 Kostnader

Resultat

4 802,00 kr
97 047,00 kr
242 441,00 kr
89 485,90 kr
433 775,90 kr
- 414 600,08 kr
- 414 600,08 kr
19 175,82 kr
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