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Järfälla Civilförsvarsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010
STÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 februari 2010 i Järfälla kommunalhus.
Före stämmoförhandlingarna berättade föreningens dittillsvarande vice ordförande
Patrik Vuorio om sitt arbete sedan mars/april 2009 inom ramen för
Civilförsvarsförbundets projekt i Förenade Arabemiraten,
Att som ordförande leda stämmoförhandlingarna valdes Carina Borelius.
I samband med stämman överlämnade föreningens ordförande Olof Söderberg
Civilförsvarsförbundets förtjänsttecken i silver till Magnus Kring, som tidigare varit
föreningens utbildningsansvarige och alltsedan FRG-verksamheten börjat utvecklas i
Järfälla varit drivande i föreningen och inom FRG. Han har sålunda ingått i
ledningsgruppen för FRG sedan år 2005, varit ställföreträdande FRG-ansvarig 2005–
2009 samt under perioden mars/april 2009–februari 2010 fungerat som FRG-ansvarig
och styrelsens kontaktperson gentemot FRG.
MEDLEMMAR
På styrelsens initiativ genomgicks under våren 2010 medlemsregistret och jämfördes
med de betalningar av medlemsavgiften för år 2010 som bokförts. De personer som
inte – trots flera påminnelser – betalade avgiften för år 2010 togs bort från
medlemsregistret enligt ett styrelsebeslut i maj 2010 (men de är självklart välkomna att
på nytt bli medlemmar). Resultatet blev att antalet redovisade medlemmar sjönk från
150 vid utgången av år 2009 till cirka 100 i maj 2010. Nya medlemmar har därefter
anmält sig, framför allt i samband med att föreningens verksamhet exponerats i
samband med Görvälndagen 6 juni, Skälby marknad 5 september och Attundadagen 18
september. Vid årets slut hade föreningen 112 registrerade medlemmar.
Medlemsavgiften har oförändrat varit 100 kronor.
STYRELSE
Mandattiden för styrelsen är enligt Civilförsvarsförbundens stadgar högst två år. Enligt
den praxis som tillämpas av Järfälla civilförsvarsförening väljs ordförande för ett år,
övriga ordinarie styrelseledamöter för två år och ersättare för ett år. Styrelsen fördelar
inom sig uppgifterna som vice ordförande, kassör och sekreterare. Under
verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Mandattid fram till
ordinarie föreningsstämma

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Olof Söderberg
Mikael Rieslund
Claudia Reynoso
Peter Wallgren
Birgitta Wiberg

2011
2012
2011
2011
2012

Järfälla Civilförsvarsförening c/o Järfälla kommun 177 80 Järfälla
Tel: 070-556 4039 (ordförande Olof Söderberg) eller 070-627 2390 (sekreterare Peter Wallgren)
E-post: info@jarfallacff.se

Hemsida: www.jarfallacff.se

Plusgiro: 64 91 95 -5
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Ersättare nr 1
Ersättare nr 2
Ersättare nr 3
Ersättare nr 4
Ersättare nr 5
Ersättare nr 6
Ersättare nr 7

Magnus Kring
Sten-Anders Fellman
Kjell Grimschöld
Lars Hagelin
Berit Lykvist
Monica Lindman
Patrik Vuorio

Adjungerad (utsedd av Brandkåren Attunda)

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Lars Ekstedt

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. När Claudia Reynoso från
juni 2010 på grund av sjukdom blev förhindrad att fullgöra kassörssysslan, utsåg
styrelsen Per Wallenthin som ställföreträdande kassör fram till längst den ordinarie
föreningsstämman 2011.
I praktiken har styrelsearbetet skett i nära samverkan mellan ledamöter och ersättare
och med följande fördelning av ansvar för vissa huvuduppgifter (utöver uppgifterna
som vice ordförande, kassör och sekreterare):
Kontaktperson gentemot FRG
Ställföreträdande kontaktperson gentemot FRG
Utbildningsansvariga
Info/Hemsida – ansvarig
Ansvarig för tillsyn av förråd
Ansvarig för medlemsinformation
Ansvarig för hjärtstartarverksamheten
Ansvarig för självskyddskonceptet
Ansvarig för kontakter med Räddningstjänsten
Lokalansvarig vid styrelsemöten
Ansvarig för posthämtning
Ansvarig för e-post, ställd till Järfälla CFF

Mikael Rieslund
Peter Wallgren
Mikael Rieslund/Monica
Lindman
Sten-Anders Fellman
Kjell Grimschöld
Berit Lykvist
Birgitta Wiberg
Claudia Reynoso
Per Wallenthin
Kjell Grimschöld
Mikael Rieslund
Peter Wallgren

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Övriga funktionärer är valda för ett år, det vill säga fram till ordinarie föreningsstämma
2011. De är följande:
Revisor
Revisor
Revisorsersättare
Valberedning (ordförande)
Valberedning
Valberedning

Carina Borelius
Lars-Eric Ohlsson
Lars Jonsson
Per Wallenthin
Anna Bergman
Johan Sandfeldt
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STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt åtta gånger (24 februari, 11 mars, 13
april, 18 maj, 23 augusti, 11 oktober och 30 november 2010 samt 25 januari 2011).
REPRESENTATION
Mikael Rieslund är sedan 15 april 2009 ledamot i distriktsstyrelsen.
För att slutligt avgöra ärende om stadgeändring kallade Civilförsvarsförbundet till en
extra riksstämma 26 mars 2010 I anslutning härtill anordnades den 27 mars ett så kallat
utvidgat förbundsråd för diskussion av förbundets framtida verksamhet. Föreningen
hade fått en inbjudan att som observatör delta vid den extra riksstämman. Styrelsen
valde att uppdra åt Mikael Rieslund, som bevistade stämman och förbundsrådet i
egenskap av ledamot i distriktsstyrelsen, att rapportera från denna.
Vid årsmöte 21 april 2010 med Stockholms länsförbund för krishantering (SLFK)
företräddes föreningen av Olof Söderberg.
Allmänna försvarsföreningen, Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms
länsförbund för krishantering anordnade 5-6 september 2010 en båtkonferens på temat
Isstorm i östra Sverige – klarar samhället detta? Syftet var att bidra med ett underlag
för Länsstyrelsens bedömning av dessa frågor (enligt ett uppdrag som regeringen
ursprungligen hade gett till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB).
Länsstyrelsen har i november 2010 redovisat en Risk- och sårbarhetsanalys för
Stockholms län, där konsekvenserna av en isstorm i östra Sverige belyses. Föreningen
företräddes vid konferensen i september av Olof Söderberg, Sten-Anders Fellman och
Berit Lykvist.
Som ett inslag i en så kallad Säkerhetsmässa i Älvsjömässan anordnade
Civilförsvarsförbundet ett seminarium 15 september 2010 med titeln Från
sistahandsresurs till förstahandslösning . Seminariet var utformat som en information i
dialogform om Civilförsvarsförbundets uppgifter i dagens samhälle mellan främst
förbundets ordförande Sven Lindquist och vice ordförande Leni Björklund. Olof
Söderberg var närvarande och gav under diskussionen deltagarna en bild av arbetet i en
lokalförening.
Den 2–4 oktober 2010 anordnade Stockholms läns civilförsvarsförbund en
ordförandekonferens på Tallink-Silja till Tallinn. Mikael Rieslund deltog i egenskap av
ledamot i distriktsstyrelsen och föreningen företräddes även av Kjell Grimschöld och
Berit Lykvist.
UTBILDNING
Under år 2010 beslutade Civilförsvarsförbundet om nya riktlinjer för utbildningen av
nya medlemmar. Nyordningen innebär bland annat att denna utbildning har minskat i
omfattning till 10 timmar. De som så önskar kan med denna grund gå vidare med FRGutbildning om 36 timmar. Någon ny medlemsutbildning har inte ordnats under år 2010,
men planeras komma till stånd under våren 2011.
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HEMSÄKERHET
Allmänheten har fått information om hemsäkerhet etc. vid Attundadagen på
Jakobsbergs nya brandstation 18 september och vid flera informationsbord på
Hembygdsdagen vid Görvälns slott den 6 juni och vid Skälby marknad 5 september.
Våra barnarmband med hemtelefonnummer har rönt stor efterfrågan och har som en
god PR-åtgärd kunnat erbjudas till föräldrar för anskaffningspris.
STUDIEBESÖK
Som ett led i medlemsutbildningen anordnades 4 maj ett studiebesök vid
Räddningscentralen för Stockholms län (RCSL) med cirka 20 deltagare. Järfälla
kommun bidrog genom att tillhandahålla busstransport från Jakobsberg. Vidare
arrangerades 9 november ett studiebesök vid Armémuseum för cirka 15 intresserade
medlemmar.
HJÄRTSTARTARE (DEFIBRILLATORER)
Järfälla Civilförsvarsförening har fortsatt arbetet med att förmedla försäljning av
hjärtstartare inom ramen för Civilförsvarsförbundets kampanj ” Hjärta att hjälpa.
Under år 2010 har fyra nya hjärtstartare kunnat placeras ut: en på Ängsjö Friluftsgård,
en på Bygg-och Miljöförvaltningen inom Järfälla kommun samt två utanför
kommungränsen. Totalt 23 hjärtstartare har nu förmedlats av föreningen, som därmed
är en av de mest framgångsrika Civilförsvarsföreningarna i landet!
Flera demonstrationer av hjärtstartaren har skett inom såväl föreningslivet i Järfälla
kommun som för allmänheten. Föreningen har också varit behjälplig med att ansöka
om en kostnadsfri hjärtstartare till idrottsföreningen IFK Viksjö vilket har beviljats av
Civilförsvarsförbundet. Detta inom ramen för att stötta t ex föreningar med svag
ekonomi, men som bedriver en stor verksamhet där allmänheten har tillträde.
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 5 september. Föreningen medverkade även vid Attundadagen 18
september.
I samband med HKH Kronprinsessans bröllop den 19 juni ansvarade
Civilförsvarsförbundet för ett antal trygghetsstationer för allmänheten utmed
kortegevägen. Ett 20-tal medlemmar från Järfälla civilförsvarsförening bemannade en
av dessa (vid Strandvägen).
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.
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INFORMATIONSMATERIAL
Vid de tillfällen då föreningen har visat sig inför allmänheten (det vill säga i år vid
Görvälndagen, Skälby marknad och Attundadagen) har alltid tillhandahållits
informationsmaterial som har utarbetats av Civilförsvarsförbundet.
Föreningen deltog den 19 maj vid ett informationsmöte i Järfälla kommuns regi vid
vilket olika föreningar fick presentera sin verksamhet. Inför detta tillfälle utarbetades
presentationer i ppt-format om föreningen (Olof Söderberg) och om FRGverksamheten (Mikael Rieslund). Vidare demonstrerade Peter Wallgren och Birgitta
Wiberg användning av hjärtstartare.
Inför Attundadagen 18 september togs också fram ett kortfattat infoblad för Järfälla
civilförsvarsförening och Järfälla FRG. Infobladet delades ut till intresserade besökare.
Avsikten är att bearbeta infobladet ytterligare så att det i reviderad form kan
tillhandahållas vid kommande tillfällen när föreningen visar upp sig för allmänheten.
Eventuellt kommer detta informationsblad att också översättas till några andra språk.
MEDLEMSKONTAKTER
Under året har tre utskick av information skett till våra medlemmar. 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.
För att hålla nere kostnader och tidsåtgång för dessa utskick används e-post till alla
medlemmar som anmält e-postadress. Övriga får informationen i vanligt brev till sin
bostadsadress.
Följande utskick har gjorts under år 2010:
2010-03-31: Inbjudan att delta i studiebesök 4 maj 2010 hos Räddningscentralen i
Stockholms län (RCSL).
2010-04-16: Rekrytering av frivilliga för medverkan vid Görvälndagen 6 juni 2010.
2010-08-24: Rekrytering av frivilliga för medverkan vid Skälby marknad 5 september
2010 och vid Attundadagen 18 september 2010. 1
FRIVILLIGA RESURSGRUPPER I JÄRFÄLLA, FRG
Frivilliga resursgrupper i Järfälla består av medlemmar från Civilförsvarsföreningen
och från andra frivilligorganisationer som Frivilliga Radioorganisationen (FRO),
Frivilliga Automobilklubben (FAK) och Svenska Brukshundsklubben). De utgör en
extra resurs för Järfälla kommun om det inträffar en kris eller påfrestning av sådan
omfattning att kommunens normala organisation behöver tillfällig förstärkning. I
personliga kontrakt med kommunen har dessa medlemmar lovat att efter förmåga stå
till förfogande om kommunens krisorganisation begär det.
På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar
Civilförsvarsförbundet dem som ingår i en kommuns frivilliga resursgrupper. I Järfälla
organiseras denna utbildning av Järfälla civilförsvarsförening.
1

Detta meddelande skickades av tidsskäl enbart till medlemmar med känd e-postadress.
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Under hösten 2010 avslutade ett tiotal personer sin FRG-utbildning och kunde knytas
till de frivilliga resursgrupperna i Järfälla. I dessa ingår i dag 60 personer, av vilka de
flesta har anknytning till vår förening. FRG-engagerade medlemmar ur FAK och FRO
svarar samtidigt för att nyckelkompetens inom fordonskörning och
radiokommunikation finns tillgänglig. Utrustning och ledningskompetens har
utvecklats under året samtidigt som kompetensutveckling skett genom olika
vidareutbildningar och aktiviteter.
Vid en utrustningsövning 17 april gavs FRG-gruppen tillfälle att hantera sådan materiel
som förvaras i beredskapsförrådet i Veddesta. Den 6 juni deltog FRG-personal (främst
från Civilförsvarsföreningen) som vanligt som funktionärer vid Görvälndagen. Den 5
september ställde FRG-funktionärer från Civilförsvarsföreningen i samarbete med
Röda Korsets Järfällakrets upp som förstahjälpenfunktionärer under Skälby marknad.
Den 18 september medverkade FRG tillsammans med Civilförsvarsföreningen under
Attundadagen, som för första gången ägde rum i Jakobsbergs nya brandstation.
Föreningsstyrelsens kontaktperson gentemot FRG, Mikael Rieslund, fullgör även
uppgiften som ”FRG-ansvarig” gentemot Järfälla kommun. Som stöd för den FRGansvarige finns inom FRG en ledningsgrupp. Vid utgången av år 2010 bestod denna
ledningsgrupp av följande personer:
Mikael Rieslund, FRG-ansvarig
Markku Suvanto, ställföreträdande FRG-chef (Frivilliga Automobilkåren)
Peter Wallgren, ställföreträdande FRG-chef
Per Wallenthin, utrustningsansvarig
Kjell Grimschöld
Claudia Reynoso
Magnus Kring
(Patrik Vuorio, som dock på grund av utlandstjänstgöring inte har haft möjlighet att
delta i arbetet).
Vidare har föreningens ordförande Olof Söderberg samt Lars Ekstedt (Brandkåren
Attunda) varit adjungerade till ledningsgruppen.
ÅRETS BEREDSKAPSKOMMUN 2010: JÄRFÄLLA
Civilförsvarsförbundet tilldelar varje år en kommun utmärkelsen Årets
beredskapskommun. Järfälla civilförsvarsförening nominerade i april Järfälla kommun
för utmärkelsen och framhöll då bland annat att kommunen har
•
•
•
•

•
•

utbildat över 60 kommuninvånare till i krisläge ovärderliga medarbetare genom
att låta dem gå Civilförsvarsförbundets kurs för frivilliga resursgrupper (FRG),
samordnat övningar för FRG, räddningstjänsten, polisen och kommunen för att
främja en god samverkan mellan enheterna,
organiserat ett gemensamt särskilt beredskapsförråd för kommunens, FRG:s
och FRO:s krisberedskapsutrustning,
anskaffat omfattande reservutrusning för elförsörjning, vattenförsörjning,
internkommunikation, information till allmänheten, lokaluppvärmningsrum mm
samt utbildat FRG i skötsel och drift vid krisläge,
utvecklat POSOM-funktionen att omfatta medverkan från kyrkor och samfund,
utrustat – som stöd för den mer vardagliga krisberedskapen – ett flertal
allmänna samlingsplatser (simhall etc.), kommunala anläggningar
(kommunkontoret etc.) och funktioner (hemhjälpspatruller etc.) med
hjärtstartare via Civilförsvarsförbundet.
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Föreningen konstaterade vidare att krisberedskap för en kommun innebär att man alltid är
beredd på att hantera såväl förutsebara som oväntade extraordinära händelser så snabbt,
effektivt och smärtfritt som möjligt. Det finns ingen organisation som kan klara att förutse
allt. Men genom att långsiktigt organisera och bygga upp beredskapen, samtidigt som man i
det vardagliga tänkandet och agerandet möter och löser praktiska problem, kan mycket
förberedas.
Föreningen underströk särskilt att Järfälla kommun sedan lång tid har haft dessa perspektiv
för ögonen, oavsett politisk ledning och organisation och att Järfälla kommun på ett
föredömligt sätt uppfyller sina skyldigheter enligt dels lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, dels
lagen ((2003:778) om skydd mot olyckor. Den planering och de förberedelser som har gjorts
– och som ständigt pågår – för att hantera extraordinära händelser, kriser samt svåra
påfrestningar för samhället framgår av två handlingar som bifogades till föreningens
skrivelse. Dessa två handlingar var dels den av fullmäktige i februari 2008 antagna Säkerhet,
beredskap och krishantering i Järfälla kommun (och som avses föreläggas fullmäktige i en
reviderad version när ett nytt fullmäktige har tillträtt efter valet hösten 2010), del den till alla
hushåll i kommunen kring årsskiftet 2008(2009 utdelade broschyren Var beredd – Kunskap
och information för din trygghet och säkerhet.

Civilförsvarsförbundets styrelse beslöt under hösten 2010 enligt föreningens förslag.
Utmärkelsen överlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december
2010 av förbundets vice ordförande Leni Björklund. Ur motiveringen:
Årets vinnare har genom ett målinriktat arbete skapat en väl fungerande organisation
för att hantera kriser och extra ordinära händelser. De har med ansenlig kunskap och
på ett föredömligt sätt lyft fram säkerhets- och krishanteringsfrågorna och genomfört
många goda exempel samt konkreta åtgärder för att stärka den enskilda individen och
göra medborgarna delaktiga för att på så sätt öka tryggheten och säkerheten för var
och en.
FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.
SLUTORD
Det är en stor stimulans för styrelsen att kunna verka i en kommun som vunnit
erkännande för sitt arbete med att förbereda hantering av kriser och extra-ordinära
händelser. Vi vill postumt hylla kommunens beredskapssamordnare Karl Gustav
Fahlström (avliden i maj 2010) för hans hängivna insatser.
Styrelsen gläder sig vidare 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 25 januari 2011

Olof Söderberg
Peter Wallgren

Mikael Rieslund
Birgitta Wiberg

Claudia Reynoso

