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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011
STÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 februari 2011 i Brandkåren Attundas
nybyggda brandstation i Jakobsberg, som i samband med stämman förevisades
av Lars Ekstedt från vår styrelse. Han berättade också intresseväckande om
brandkårens verksamhet i Järfälla.
Christer Ärnhage, som är vice ordförande i Civilförsvarsförbundet Stockholms
län, utsågs till stämmans ordförande. I samband med stämman överlämnade
han Civilförsvarsförbundets förtjänsttecken i brons dels till föreningens
avgående ordförande Olof Söderberg och dels till föreningens vice ordförande
Mikael Rieslund, som är chef för FRG i Järfälla sedan 2009 (stf chef 20062009), och framhöll de bådas värdefulla arbete för Civilförsvarsförbundet. Vid
sin 75-årsdag senare under året tilldelades Per Wallenthin förtjänsttecknet i guld
som erkänsla för sina insatser som föreningens ordförande och administratör
samt som utvecklare av FRG i Järfälla och av dess utrustning.
STYRELSE
Under året har styrelsen haft följande sammansättning
Ordinarie ledamöter
Ordförande
Peter Asmund
Vice ordförande +FRG Mikael Rieslund
Kassör
Per Wallenthin
Hjärtstartarprojektet
Birgitta Wiberg
(Förhindrad delta 2011) Hawa Alli Mao

Mandattid fram till
ordinarie föreningsstämma

2012
2012
2013
2012
2013

Ersättare

(Sjukledig 2011)
(Utlandstjänst 2011)

Berit Lykvist
Magnus Kring
Sten-Anders Fellman
Kjell Grimschöld
Lars Hagelin
Lena Alnebo
Claudia Reynoso
Patrik Vuorio

Adjungerade
För Brandkåren Attunda
Styrelseförstärkning

Lars Ekstedt
Peter Wallgren

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Styrelsen har under året haft sju sammanträden (25 januari, 21 februari, 21 mars,
18 april, 30 maj, 26 september och 7 november). Styrelsearbetet har bedrivits
gemensamt av ledamöter och ersättare.
Medlemsantalet har under året ökat med 5 till 117 medlemmar.
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REPRESENTATION
Föreningens vice ordförande Mikael Rieslund är sedan 2009 ledamot i
distriktsstyrelsen (Civilförsvarsförbundet Stockholms län) och utsågs
2011 till distriktsstyrelsens ordförande.

Magnus Kring representerade oss vid Stockholms Länsförbund för
Krishanterings (SLFK) förbundsmöte den13 april.
Peter Asmund och Sten-Anders Fellman deltog i SLFK:s konferens ”Hur klarar
samhället en allvarlig händelse” den 18-19 september.
Den 22-24 oktober anordnade Stockholms läns civilförsvarsförbund en
föreningskonferens där Peter Asmund var med. Mikael Rieslund deltog i
egenskap av ledamot i distriktets styrelse.
UTBILDNING
Med ledning av Civilförsvarsförbundets nya riktlinjer för utbildningen av
medlemmar, vilken anpassats till minskade statsanslag till frivilligorganisationerna, har årets planerade utbildning uppskjutits för att under år 2012
samordnas med vidareutbildningen för FRG.
HEMSÄKERHET
Allmänheten har fått information om hemsäkerhet etc. vid flera
informationsbord på Hembygdsdagen vid Görvälns slott den 6 juni samt vid
Skälby marknad den 4 september och Attundadagen på brandstationen i
Jakobsberg den 25 september.
HJÄRTSTARTARE / DEFIBRILLATORER
Järfälla Civilförsvarsförening har också detta år lyckosamt medverkat vid
utplacering av hjärtstartare inom ramen för Civilförsvarsförbundets kampanj
”Hjärta att hjälpa”. 5 st nya hjärtstartare placerades ut i Järfälla varjämte en
idrottsförening i Viksjö erhöll en hjärtstartare kostnadsfritt via
Civilförsvarsförbundet, som varje år beviljar ”gratis” hjärtstartare till några
organisationer med stor allmän verksamhet men med begränsade ekonomiska
resurser. Övriga nya hjärtstartare finns nu i ishallarna i Kallhäll och i
Jakobsberg, i kommunens nya kundtjänstlokal på Riddarplatsen, i Järfälla
kommuns Grannstödsbil, hos en pensionärsförening och på en Kallhällsbos
svårtillgängliga sommarbostad. Uppskattade demonstrationer av hjärtstartare har
genomförts på Attundadagen i Jakobsbergs nya brandstation, på Görvälndagen
och på Skälby marknad.
Utbildning i hjärt-/lungräddning med defibrillator (D-HLR) har genom
föreningen anordnats för Grannstödsbilens personal (hos polisen) och för olika
grupper av kommunens anställda.
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FRIVILLIGA RESURSGRUPPER I JÄRFÄLLA, FRG
Civilförsvarsföreningen har gett fortsatt stöd till kommunens FRG som enligt
avtal organiseras och utbildas av Civilförsvarsföreningen. Resursgrupperna har
medverkat vid kommunens inventering av kraftkrävande verksamheter som kan
bli berörda vid brist på elkraft i Järfälla.
Eftersom statsbidragen via Myndigheten för Skydd och Beredskap reducerats
kraftigt har årets planerade utbildning uppskjutits till år 2012. Erhållna bidrag
från Järfälla kommun har möjliggjort en dubblering av FRG:s insatsförråd och
utplacering på flera förrådsställen för att förhindra att all utrustning blir
otillgänglig vid t ex strömavbrott eller avspärrningsbehov av ett förrådsställe.
Utplaceringen är i led med kommunens egna åtgärder för liknande situationer.
ÖVNINGAR / INSATSER
På Görvälndagen (hembygdsfest på nationaldagen med i år över 5.000 besökare)
medverkade Civilförsvarsföreningens medlemmar bl a som trygghetsvakter
(med tält för vilsekomna barn mm) som kockar vid grillborden, som
trafikdirigenter och som bussvärdar. Också på Pimpel-SM i februari och på
Skälby Marknad i september tjänstgjorde Civilförsvarsföreningens medlemmar
som trygghetsvakter.
INFORMATION
På föreningens hemsida www.jarfallacff.se kan allmänheten och
föreningsmedlemmar få viktig säkerhetsinformation och intressant information
om föreningens verksamhet (bl a från ett omfattande bildarkiv). Sten-Anders
Fellman är föreningens webmaster.
FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.
Föreningen ombesörjer också redovisningen för Frivilliga Resursgrupperna
i Järfälla FRG.
SLUTORD
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla de medlemmar som entusiastiskt
medverkat vid årets många aktiviteter.
Järfälla den 23 januari 2012
Peter Asmund

Mikael Rieslund

Birgitta Wiberg

Per Wallenthin
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