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ÅRLIG FÖRENINGSSTÄMMA DEN 5 MARS 2019 

 
 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019 
 
 

MÅL FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2019 
 
Stimulera den enskilde människans förmåga att förebygga (inkl förbereda för)  
och hantera utsatta lägen, allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser. 
 

• Sprida information om vad vi förmår göra genom medverkan vid publika 
evenemang där vi har en omfattande direktkontakt med allmänheten i Järfälla. 

 
• I informationsmontrar/demonstrationer samt genom föreläsningar öka kunskapen 

inom det nya konceptet Totalförsvar. 
 

• Fortsätta det redan påbörjade arbetet med att stödja kommunen att inventera och 
bedöma användningen av skyddade lokaler i händelse av krissituation.  
 

• Informera allmänheten om hur ett skyddsrum är tänkt att fungera, med hjälp av 
en ”skyddsrumscontainer” centralt placerad i kommunen under två dagar. 
 

• Initiera seminarier för allmänheten, särskilt äldre, barn och föräldrar, inom ”din 
trygghet” konceptet. 

 
• Sprida en lokal informationsbroschyr för intresserade Järfällabor. 

 
• Trygghetsinsatser tillsammans med andra organisationer. 

 
 
         Utbilda och organisera frivilliga resursgrupper. 
 

• I nära samarbete med Järfälla kommun utgöra den ”spindel” som behövs för att 
bygga och underhålla ändamålsenliga nätverk för de olika ideella aktörer som på 
olika sätt bidrar till ökad säkerhet och trygghet i samhället. 

 
• Marknadsföra FRG-konceptet bland annat till andra ideella och demokratiska 

organisationer som bör tas till vara i samhällets krishantering. 
 

• Fortsätta kompetensutbilda föreningsmedlemmar till kvalificerade uppgifter 
inom FRG i samarbete med Järfälla kommun och inom FRG Norr. 
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Sprida hjärtstartare och utbilda i D-HLR (Hjärt-/lungräddning med defibrillator) 
 

• Att i egen regi fortsätta erbjuda utbildningar i Hjärt-lungräddning samt första 
hjälpen. 

 
• Verka för att personer vid uppsättningsplatserna får utbildning i hjärt-

/lungräddning (Barn och Vuxen HLR) och om möjligt även i hjärt-/lungräddning 
med defibrillator (D-HLR) genom utnyttjande av egna instruktörer. 

 
• Eftersträva att överlevande vid hjärtstillestånd utanför sjukhus ska öka bland de 

drabbade i Järfälla. 
 
 
         Utveckla medlemsverksamheten 
 

• Genom en nyinrättad grupp, Aktivitetsgruppen, samordna och utöka antalet 
medlemsaktiviteter. 
 

• Öka ungdomars delaktighet och medverkan i verksamheten. 
 
• Vid medlemsrekryteringen eftersträva en bra åldersspridning och arbeta för att 

medlemmarnas förmåga är väl anpassad till den verksamhet som bedrivs. 
 

• Verka för en väl balanserad fördelning mellan kvinnor och män och i ökad 
utsträckning inkludera utomnordiskt födda boende i Sverige i vår verksamhet. 
 

 
 

 


