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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 

 

 

STÄMMA 

 

Ordinarie föreningsstämma hölls den 4 mars 2014 i Järfällas kommunalhus. 

I samband med stämman fick vi ett långt och trevligt föredrag ifrån Patrik 

Vuorio om hans arbete i Förenade Arabemiraten och uppstarten på nationell 

nivå av deras motsvarighet till FRG – Frivilliga ResursGruppen 

 

Olof Söderberg, en av föreningens revisorer, utsågs till stämmans ordförande 

och Lotta Stegmann till att föra stämmans protokoll. 

 

 

STYRELSE 

 

Under året har styrelsen haft följande sammansättning 
    Mandattid fram till 

Ordinarie ledamöter   ordinarie föreningsstämma 

Ordförande                      Daniel Andersson          2015 

Sekreterare   Lotta Stegmann          2016  

Medlemsinformation Malin Karlsson-Gentzelius          2015 

  Per Wallenthin          2015 

  Nina Ekholm           2016 

Ersättare 

Vice ordförande +FRG      Peter Wallgren          2015 

Kassör                                Mattias Ekholm                           2015 

  Berit Lykvist           2015 

  Magnus Kring          2015 

                       Sten-Anders Fellman          2015 

                       Kjell Grimschöld          2015 

  Claudia Reynoso          2015 

Patrik Vuorio          2015 

 

Revisorer  Olof Söderberg          2015 

  Lars Eric Ohlsson          2015 

Revisorsersättare Lars Jonsson           2015 

 

Adjungerade 

För Brandkåren Attunda Lars Ekstedt 

 

Styrelsen har under perioden haft sex sammanträden  

Styrelsearbetet har bedrivits gemensamt av ledamöter och ersättare. 

 

 

Medlemsantalet har under året minskat till 104 medlemmar, efter rensning i 

augusti av de som inte har betalat medlemsavgiften 
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REPRESENTATION 

 

Styrelsemedlemmarna Malin Grentzelius, Patrik Vuorio och Daniel Andersson 

deltog i distriktets föreningskonferens. Daniel Andersson och Patrik Vuorio var 

på SLFK’s årsmöte. 

 

UTBILDNING 

 

Med ledning av Civilförsvarsförbundets nya riktlinjer för utbildningen av  

medlemmar, vilken anpassats till minskade statsanslag till frivillig-

organisationerna, har årets planerade utbildning delvis uppskjutits och delvis 

samordnats med grundutbildningen för FRG. 

 

 

MEDVERKAN VID OFFENTLIGA ARRANGEMANG 

 

På Görvälndagen (hembygdsfest på nationaldagen med i år ca 6.000 besökare) 

medverkade Civilförsvarsföreningens medlemmar bl a som trygghetsvakter 

(med tält för vilsekomna barn mm) som trafikdirigenter och som bussvärdar. 

Även på Skälby Marknad i september tjänstgjorde Civilförsvarsföreningens 

medlemmar som trygghetsvakter samt förevisning av hjärt-/lungräddning med 

demonstration av hjärtstartare. 

 

HEMSÄKERHET 

 

Allmänheten har fått information om hemsäkerhet etc. på Görvälndagen, vid 

Skälby höstmarknad, vid Attundadagen på brandstationen i Jakobsberg och 

seniordagen Peppar Peppar, i både Kallhäll och Jakobsberg.  

 

HJÄRTSTARTARE  /  DEFIBRILLATORER 

 

Järfälla Civilförsvarsförening har fortsatt arbetet med att sprida kunskap kring 

hjärt-/lungräddning och användning av hjärtstartare. Ett flertal demonstrationer 

och utbildningar har genomförts dels på allmänna platser såsom Görvälndagen, 

Skälby marknad och Attundadagen på Jakobsbergs brandstation och fortsatt 

utbildning av de frivilliga förarna av kommunens Grannstödsbil. 4 st nya 

hjärtstartare har föreningen förmedlat under 2014. 

 

Vi har också inventerat de i Järfälla utplacerade hjärtstartarna samt kontaktat 

ansvariga för dessa, i syfte att säkerställa god funktionalitet. I samband med 

detta har vi erbjudit ett nytt koncept där föreningen erbjudit ett underhållsavtal, 

för att säkerställa god funktionalitet. Detta har resulterat i att föreningen tecknat 

avtal på totalt 26 st hjärtstartare under 2014. 

 

Genom Civilförsvarsförbundet har nu mer än 2 650 hjärtstartare placerats ut runt 

omkring i Sverige, en ökning med nästan 10 %under året, och arbetet fortsätter. 
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FRIVILLIGA  RESURSGRUPPEN  JÄRFÄLLA,   F R G  

 

2014 har varit ett händelserikt år för FRG Frivilliga Resursgruppen Järfälla med 

dels 7st. nya FRG'are som genomgått sin grundutbildning och dels totalt 10 

aktiviteter för allmänheten samt inte minst deltagande i bekämpningen av den 

stora skogsbranden i Västmanland. Denna insats utfördes av totalt 13 personer 

från Järfälla under nästan 300 timmar. Insatsen uppmärksammades med diplom 

och medalj från Länsstyrelsen i Västmanland. 

 

En ytterligare aktivitet som bör uppmärksammas är utökat samarbete med 

Brandkåren Attunda. Förutom medverkan vid årets ”Attundadag” har vi vid fyra 

tillfällen tillsammans informerat allmänheten runt brandsäkerhet.  

 

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). Webmaster har  

varit Sten-Anders Fellman. Ny hemsida www.civiljarfalla.se har skapats för att 

bättre matcha in Civilförsvarsförbundet’s riktlinjer. 

 

 

FÖRENINGENS EKONOMI 

 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen. 

Föreningen ombesörjer också redovisningen för Frivilliga Resursgruppen  

Järfälla, FRG. 

 

 

SLUTORD 

 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla de medlemmar som entusiastiskt  

medverkat vid årets aktiviteter. 

 

Järfälla den 25 februari 2014 

 

 

 

 

Daniel Andersson     Nina Ekholm             Per Wallenthin 

 

 

 

 

Lotta Stegmann    Malin Gentzelius  

http://www.jarfallacff.se/
http://www.civiljarfalla.se/

