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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016 

 

 

STÄMMA 

 

Ordinarie föreningsstämma hölls den 10 mars 2016 i Järfällas kommunalhus. 

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

Sweden Volunteers om deras arbete i Grekland. 

 

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          2017 

Sekreterare   Lotta Stegmann          2018  

Medlemsinformation Malin Grentzelius          2017 

Kassör  Ingela Larsson             2018 

Vice ordförande +FRG      Peter Wallgren          2017 

 

Ersättare 

  Berit Lykvist           2017 

  Magnus Kring          2017 

                       Sten-Anders Fellman          2017 

                       Kjell Grimschöld          2017 

  Claudia Reynoso          2017 

Sepideh Daryazadeh           2017 

Johnny Hansson           2017 

Revisorer  Olof Söderberg          2017 

  Lars Eric Ohlsson          2017 

Revisorsersättare Lars Jonsson           2017 

 

Adjungerade 

För Brandkåren Attunda Lars Ekstedt 

För verksamhetsutveckling Patrik Vuorio 

 

Styrelsen har under perioden haft fyra sammanträden  

Styrelsearbetet har bedrivits gemensamt av ledamöter och ersättare. 

 

Medlemsantalet har ökat till 107 medlemmar. 
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REPRESENTATION 

 

Styrelsemedlemmarna Malin Grentzelius, Johnny Hansson och Daniel 

Andersson deltog i distriktets föreningskonferens.  

 

SAMVERKAN MED JÄRFÄLLA KOMMUN 

 

Föreningen har medverkat i utbildning och organisation av volontärer i 

mottagande av flyktingar.   

 

UTBILDNING 

 

Under året har vi haft Blackout-spelet. Vi flyttade in i El-köping Det blev 

översvämning och sedan ett väderomslag. Hur klarade de sig? Det gick mycket 

bra för samtliga familjer och bra diskussioner utspelade sig under spelet. Mycket 

uppskattat och lärorikt.  

Den 16 februari hade vi en föreläsning om smittsamma sjukdomar som tex Hiv, 

Hepatit B m.m Föreläsare var skolläkare Anna Cederlund som berättade för oss 

om de senaste rönen kring dessa sjukdomar och hur vi bäst skyddar oss och 

andra om en olycka är framme. Vad behöver man göra och vad behöver man 

inte göra?  

Den 29 november kl. 18.00 i Järfälla Kommunalhus hölls en repetition i HLR 

Efter ett kort pass med Första hjälpen körde Peter Wallgren ett pass med HLR 

för vuxna. Därefter hade Malin Grentzelius ett pass med HLR Barn. Sedan 

avslutades det hela med att visa hur man kan häva ett luftvägsstopp. Det blev 

även en del information om drunkning. 

 

MEDVERKAN VID OFFENTLIGA ARRANGEMANG 

 

Under 2016 har föreningen fortsatt vara väldigt aktiv, när det gäller verksamhet. 

 

24 april. Attundadagen 

På nedanstående aktiviteter har vi informerat om verksamheten och hjälpt 

arrangörerna med sjukvård och säkerhetsfrämjande arbeten. 

6 juni. Nationaldagsfirandet 

4 september. Skälby höstmarknad 

11 september. Kulturarvsdagen 

24 oktober. Kallhälls höstmarknad 

26 november. Kallhälls julmarknad 

27 november. Skälby julmarknad 

3 december. Brandskyddsaktivitet med Attunda i Jakobsbergs centrum 

 

HJÄRTSTARTARE  /  DEFIBRILLATORER 
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Under 2016 har två personer godkänts som instruktörer i Hjärt-lungräddning, 

HLR, för såväl vuxna som för barn samt i Första hjälpen. Ett flertal externa 

kurstillfällen har genomförts. 

Det, sedan 2006 påbörjade arbetet, med att förmedla hjärtstartare till lämpliga 

platser har under 2016 fortsatt och resulterat i ytterligare 3 st hjärtstartare har 

installerats. Totalt har det genom Civilförsvarsförbundet nu förmedlats mer än 

2900 st hjärtstartare. 

Även uppdragen med underhåll av hjärtstartare har utökats och omfattar från 

och med 2017 31 st. 

Som tidigare år har vi demonstrerat HLR och informerat om hjärtstartare vid ett 

antal marknadsaktiviteter.  

 
FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN JÄRFÄLLA, F R G  

 

En ny grundutbildning för FRG-personer genomfördes under nya former 2016. 

Genom ett samarbete med Upplands-Bro kommun genomfördes större delen av 

grundutbildningen under två helger. För FRG Järfälla blev det ett tillskott på 10 

st nya personer. 

Förutom denna grundutbildning har 7 st ytterligare FRG-specifika aktiviteter 

genomförts. Det har handlat om övningar med kommunens personal för 

elförsörjning, krisledning samt POSOM men även en trygghetsvandring i 

Kallhälls centrum samt medverkan vid en större bilträff i Barkarby, i samarbete 

med polisen. 

Ett hedrande uppdrag för FRG Järfälla var också att få agera övningsledning för 

FRG Sollentuna tillsammans med Sollentuna kommun och deras Posomgrupp. 

 

INFORMATION 

 

På föreningens hemsida www.civiljarfalla.se kan allmänheten och  

föreningsmedlemmar få viktig säkerhetsinformation och intressant information  

om föreningens verksamhet (bl a från ett omfattande bildarkiv). Webmaster har  

varit Malin Grentzelius. Vi har under året löpande underhållit vår Facebooksida 

och all intern dokumentation sparas på Dropbox. 

 

 

FÖRENINGENS EKONOMI 

 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen. 

Föreningen ombesörjer också redovisningen för Frivilliga Resursgruppen  

Järfälla, FRG. 

Föreningen har under året blivit registrerade och fått ett organisationsnummer. 
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SLUTORD 

 

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

medverkat vid årets aktiviteter. 

 

 

Järfälla den 15 januari 2017 

 

 

 

 

Daniel Andersson     Peter Wallgren             Ingela Larsson 

 

 

 

 

Lotta Stegmann    Malin Gentzelius            


