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Järfälla Civilförsvarsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009
STÄMMA
Årlig föreningsstämma hölls den 16 februari 2009 i Järfälla kommunalhus.
Vice ordföranden i Civilförsvarsförbundet (tidigare försvarsminister och Järfällapolitiker) Leni Björklund inledde med ett anförande om Civilförsvarsförbundets
uppgift i dagens samhälle. Förhandlingarna leddes av Leni Björklund.
I samband med stämman överlämnade Leni Björklund Civilförsvarsförbundets
förtjänsttecken i guld till föreningens tidigare ordförande Erik Ploetz och till Kjell
Grimschöld, vilka hållit Järfälla CFF levande i många år och vars engagemang varit en
avgörande faktor för att föreningen idag existerar i sin nuvarande form. Föreningens
vice ordförande Patrik Vuorio och avgående ordförande Per Wallenthin tilldelades
därefter Civilförsvarsförbundets förtjänsttecken i silver för sina insatser i föreningen
och distriktet. Per Wallenthin avtackades särskilt av styrelsen för ett mycket uppskattat
och framgångsrikt ordförandeskap.
Vid en extra föreningsstämma den 6 juni 2009 beslöts att nominera Leni Björklund
som vice ordförande eller annan styrelsepost i Civilförsvarsförbundet inför förbundets
ordinarie stämma den 10 oktober 2009. Vid denna återvaldes Leni Björklund som
förbundets vice ordförande.

MEDLEMMAR
Vid årets slut var medlemsantalet 150 personer. En rekryteringskampanj i
lokalpressen och med utdelning av informationsblad medförde att vi fick 21nya
medlemmar. Årsavgiften har oförändrat varit 100 kronor.

STYRELSE
Ordförande
V. ordförande (ansvar FRG)
Kassör
Utbildning
Sekreterare

Olof Söderberg
Patrik Vuorio
Claudia Reynoso
Mikael Rieslund
Peter Wallgren

Ersättare nr 1 (stf ansvar FRG)
Ersättare nr 2
Ersättare nr 3
Ersättare nr 4
Ersättare nr 5
Ersättare nr 6
Adjungerad (utsedd av Brandkåren Attunda)

Magnus Kring
Sten-Anders Fellman
Kjell Grimschöld
Anna Bergman
Birgitta Wiberg
Lars Hagelin
Lars Ekstedt

I praktiken har styrelsearbetet skett i nära samverkan mellan ledamöter och ersättare.
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Patrik Vuorio har på grund av utlandsuppdrag inte deltagit i styrelsearbetet sedan mars
2009,. I hans ställe har Magnus Kring inträtt i styrelsen. På grund av sjukdom var
Claudia Reynoso under perioden juni- november 2009 förhindrad att fullgöra
kassörssysslan, varför styrelsen utsåg Anna Bergman som ställföreträdande kassör
under denna period.
Per Wallenthin har på styrelsens uppdrag skött bokföring av föreningens medel jämte
de medel som är hänförliga till FRG-verksamheten . Styrelsen har därför adjungerat
honom till sig i frågor med anknytning till detta uppdrag.

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Revisor
Revisor
Revisorsersättare
Revisorsersättare
Valberedning (ordf)
Valberedning
Valberedning

Erland Gelow
Erik R Ploetz
Lars Jonsson
Berit Lykvist
Olof Jos
Erik R Ploetz
Johan Sandfeldt

STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen har, sedan den tillträdde, sammanträtt 6 gånger under år 2009 (16 februari, 12
mars, 28 april, 1 september, 26 oktober och 3 december)
REPRESENTATION
Vid Stockholms läns civilförsvarsförbunds årsstämma den 15 april 2009 företräddes
föreningen av Mikael Rieslund, Olof Söderberg och Per Wallenthin. Stämman valde
Mikael Rieslund som ledamot i distriktsstyrelsen.
Patrik Vuorio och Per Wallenthin hade avböjt återval.
Föreningen hade fått en inbjudan att som observatör delta vid Civilförsvarsförbundets
årsstämma den 10 oktober 2009. Styrelsen valde att uppdra åt Mikael Rieslund, som
bevistade stämman i egenskap av ledamot i distriktsstyrelsen, att rapportera från denna.

Den 8-10 november 2009 anordnade Stockholms läns civilförsvarsförbund en
ordförandekonferens på Tallinksilja till Riga. Styrelsen uppdrog åt Mikael Rieslund att
företräda föreningen vid denna konferens.
FRIVILLIGA RESURSGRUPPER I JÄRFÄLLA, FRG
Civilförsvarsföreningen har under året kraftfullt verkat för att stödja FRG:s
verksamhet.
Patrik Vuorio har på grund av utlandsuppdrag sedan mars 2009 inte kunnat fullgöra
uppgiften som FRG-ansvarig. Uppgiften har i stället fullgjorts av Magnus Kring
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För att stärka ledningsfunktionen utökades under hösten 2009 FRG:s ledningsgrupp.
Vid utgången av året bestod ledningsgruppen av följande:
Magnus Kring FRG-ansvarig
Mickael Rieslund Stf. FRG-ansvarig
Per Wallenthin Utrustningsansvarig
Kjell Grimschöld
Claudia Reynoso
Anna Bergman
Peter Wallgren
Markku Suvanto Stf utrustningsansvarig
Olof Söderberg adjungerad från Civilförsvarsföreningen
Lars Ekstedt, adjungerad från Brandkåren Attunda
De sju förstnämnda har anknytning till Järfälla Civilförsvarsförening, medan Markku
Suvanto har anknytning till FAK (Frivilliga Automobil Kåren)
Det har varit ett aktivt och givande år för FRG-verksamheten i Järfälla. Den frivilliga
resursgruppen bestod vid årsskiftet av 50 personer med FRG-avtal, varav merparten
kommer från Järfälla Civilförsvarsförening. Utrustning och ledningsfunktioner har
utvecklats under året samtidigt som kompetensutveckling skett genom olika
vidareutbildningar och aktiviteter.
En basutbildning för FRG genomfördes under våren, men någon examination kunde inte
genomföras, eftersom två utbildningspass måste ställas in på grund av att vidtalade
instruktörer blev sjuka. Dessa utbildningspass planeras bli genomförda i början av år
2010, varefter 11 personer beräknas bli examinerade och kunna tillföras FRG-gruppen.
FRG-gruppen har under året genomfört i huvudsak följande aktiviteter.
I april svarade Järfälla FRG på en inbjudan från Ålandsdistriktet av Finlands Röda Kors
att delta i en stor övning under helgen 24-26 april. Vårt svar var ja och vi deltog med 7
personer i en mycket givande övning i Ålands skärgård.
Den 6 juni deltog FRG-personal (främst från Civilförsvarsföreningen) som vanligt med
gott resultat som funktionärer på Hembygdsdagen på Görväln. Den 6 september ställde
FRG-funktionärer från Civilförsvarsföreningen i samarbete med Röda
Korsets Järfällakrets upp som förstahjälpenfunktionärer under Skälby marknad. Som väl
var skedde evenemanget utan några skadade eller sjukdomsfall, men FRGs närvaro bidrog
till trygghet och var uppskattad. Den 7 november medverkade FRG tillsammans med
Civilförsvarsföreningen under Attundadagen, vilken för sista gången ägde rum i
Jakobsbergs gamla brandstation.
En till hösten planerad utrustningsövning måste ställas in med anledning av att FRG intog
beredskapsläge (se nedan). Denna övning planeras bli genomförd under våren 2010.
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UTLARMNING FRG
Den 22 september larmade kommunens beredskapssamordnare ut FRG i beredskapsläge.
Uppdraget bestod i att kunna hjälpa till med att organisera och bistå kommunen och
landstinget inför den aktuella massvaccineringen mot den nya influensan
(”svininfluensan”). Landstinget valde senare att lösa frågan helt i egen regi.
UTBILDNING
21 nytillkomna medlemmar (13 kvinnor och 8 män) har gått medlemsutbildningen på
24 studietimmar. Vidare har 3 medlemmar deltagit i utbildning i stabsarbete för att
förstärka FRG-gruppen
HEMSÄKERHET
Allmänheten har fått information om hemsäkerhet etc vid Attundadagen på
Jakobsbergs brandstation den 7 november och vid flera informationsbord på
Hembygdsdagen vid Görvälns slott den 6 juni. Under en månad har
Civilförsvarsföreningen också haft en monter i Jakobsbergs bibliotek. Våra
barnarmband med hemtelefonnummer har rönt stor efterfrågan och har som en god PRåtgärd kunnat erbjudas till föräldrar för anskaffningspris.

STUDIEBESÖK
Som ett led i medlemsutbildningen har ett studiebesök på Görvälnsverket anordnats
under våren
HJÄRTSTARTARE (DEFIBRILLATORER)
Inom Civilförsvarsförbundets kampanj HJÄRTA ATT HJÄLPA har
föreningsmedlemmar bidragit till att 19 st hjärtstartare nu finns uppsatta vid olika
företag och i samtliga Järfällas kyrkor samt vid konferensanläggningar i Barkarby och
Kungsängen. Samtidigt har personal i anslutning till de flesta uppsättningsplatserna
genom våra instruktörer fått utbildning i HLR och D-HLR (=hjärtlungräddning med
defibrillator). Järfälla kommun har utökat sitt inköp av hjärtstartare genom att förse
Larmpatrullen, Simhallen i Jakobsberg samt Mötesplats Kallhäll med nya hjärtstartare.
Kommunen har dessutom i början av år 2010 låtit köpa in en övningshjärtstartare med
övningsdocka som även kan användas av Järfälla Civilförsvarsförening.

ÖVNINGAR / INSATSER
På Görvälndagen (hembygdsfest på nationaldagen 6 juni med över 3.000 besökare)
medverkade Civilförsvarsföreningens medlemmar bl a som trygghetsvakter (med
tält för vilsekomna barn mm), som kockar vid grillborden, som trafikdirigenter
och som bussvärdar. En liknande insats, men i mindre skala, gjordes vid Skälby
marknad den 6 september.
I december 2009 tillfrågades föreningen av Järfälla kommuns beredskapssamordnare
om det fanns intresse för samverkan rörande förvaring och skötsel av viss
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radioutrustning att användas vid större kriser. I samråd med FRG-ledningen har
styrelsen ställt sig positiv till idén. För närvarande pågår diskussioner om hur en
överenskommelse om detta mellan Järfälla kommun och föreningen/FRG ska utformas.

FÖRENINGENS HEMSIDA www.jarfallacff.se
På hemsidan kan allmänheten och föreningsmedlemmar få viktig säkerhets-information
och intressant information om föreningens verksamhet och dessutom tillgång till ett
omfattande bildarkiv. Webmaster har varit Sten-Anders Fellman.
MEDLEMSKONTAKTER
Under året har tre utskick av information skett till våra medlemmar. Utskicken gick ut
under mars och oktober och avslutades med ett julbrev under december månad. Syftet
med utskicken är att hålla våra medlemmar informerade om vad som händer i
föreningen, om vilka aktiviteter som är planerade eller har genomförts och om den
mängd av olika utbildningar och kurser som går att delta i allt efter intresse eller behov.
Breven har även innehållit information om FRG och om våra framgångar inom
projektet Hjärta att Hjälpa.

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.

SLUTORD
Styrelsen gläder sig åt den stora entusiasm som så många av medlemmarna visat
vid årets olika aktiviteter och vill rikta ett varmt tack till er alla.

Järfälla den 28 januari 2010

Olof Söderberg

Mikael Rieslund

Claudia Reynoso

Peter Wallgren

Magnus Kring
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