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Stockholms Länsförbund För
Krisberedskap
Verksamhetsberättelse
för
2018

Förord

Det händer mycket i vårt län!
Stockholms län utvecklas med mycket positivt men också sådant som vi hoppats att vi inte skulle drabbats av.
Man kan konstatera att syftet med SLFK:s verksamhet, att bidra till utvecklingen av länets krisberedskap genom
samverkan och samarbete med aktörerna i krisberedskapssystemet, är viktigare än någonsin.
Vi har under år 2018 tagit nya tag för att nå målet att vara en arena och ett forum för diskussioner och lärande
om risker och sårbarheter i Stockholms län och hur detta ska kunna undvikas och konsekvenser av händelser
minimeras.
Förutom föreläsningar så fortsätter vi med våra regiondagar, då vi under ett antal timmar belyser och fördjupar
oss i problematiken runt el, vatten, kontanter, it-störningar, påverkansoperationer m.m. som kan uppstå i vårt
län. Vi vill med detta få igång en debatt som leder fram till ännu fler gemensamma åtgärder för att eliminera
riskerna i våra kommuner.
Vi har också focus på att öka medvetenheten i våra medlemsorganisationer så att deras medlemmar/anställda
känner sig välkomna till våra aktiviteter.
Vi uppmärksammade den av MSB uppstartade årliga krisberedskapsveckan.
Resultatet av SLFK:s verksamhet bygger på mycket ideellt arbete som ger engagemang i frågorna. Men vi måste
också förstärka vår finansiering för att kunna utveckla verksamheten. Allt arbete kan inte ske ideellt.
Ett stort tack till allas bidrag och engagemang för ett tryggare län!

John Fritsch
Styrelseordförande
SLFK, Stockholms Länsförbund För Krisberedskap. Det naturliga valet för samverkan i Stockholms län mellan frivilligorganisationer,
myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv
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Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsen för Stockholms Länsförbund För Krisberedskap får härmed avge berättelse för verksamhetsåret 2018.
Bilagor:
1 Resultaträkning
2 Balansräkning
3 Saldolista
4 Revisionsrapport
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Genomförd verksamhet 2018
15/2 Maud Holma von Heijne tillträdde som generalsekreterare för Folk och Försvar i början av 2017.
Vid föreläsningen berättade hon om FoF:s verksamhet och gav en del återkopplingar från Rikskonferensen i
Sälen. Cirka 20 deltagare.
17/4 Opinionen enligt Kantar Sifo. Samarrangemang med Stockholms Flyglottakår. Toivo Sjörén, chef
för opinionsundersökningar på Kantar Sifo, allmänt känt som Sifo, talade om opinionsläget inför valet 2018.
Toivo Sjörén är statsvetare och en flitigt anlitad kommentator av Sifomätningarna i såväl Sveriges Television som
i Sveriges Radio och har i många år följt dessa frågor. Cirka 30 deltagare.

19/4 Anförande av Bo Richard Lundgren, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och
tidigare chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. Ämnet var ”Totalförsvaret i
går, i dag och i morgon”. Cirka 50 deltagare.

4/6 Regiondag: Elförsörjning till vardags och vid kris samt elvägar. Följande anföranden
hölls: Anna Öhman, Länsstyrelsen Stockholm, Jesper Karpsen, Vattenfall, Sofia Lundberg, VTI, Joakim
Evertsson, Svenska Kraftnät samt Hans Spets, Energimyndigheten. Varje talare hade 30 minuter till sitt
förfogande inklusive frågor. Efter anförandena följde panelsamtal med deltagarna och eftermiddagen avslutades
med mingel för att ge möjlighet till utbyte av erfarenheter från den gånga krisberedskapsveckan.
Styrelseordförande John Fritsch öppnade Regiondagen. Konferencier var kanslichef Anders J. Andersson. Cirka
35 deltagare.
20/9 Hur gick krisberedskapsveckan? Christina Andersson från MSB höll föredrag om
krisberedskapsveckan utifrån bland annat bakgrund, deltagande och mätbara resultat. Cirka 35 deltagare.
22/11 Regiondag: Sommarens bränder och torka. Följande anföranden hölls: Patrik Åhnberg,
stabschef i Västmanland 2014 och engagerad i släckningsarbetet även i år, numera Samhällsbyggnadschef
Länsstyrelsen Stockholm, delade med sig av sina erfarenheter.
Ylva J Strömberg, Enhetschef Krishantering och beredskap, Svenska Röda Korset berättade om frivillighetens
insatser.
Charlotte Wibäck, kommunikationskonsult och engagerad av Länsstyrelsen i Gävleborg samt i frivilligrörelsen
berättade om kommunikationens betydelse.
Sofia Brorsson, näringslivschef Värmdö kommun berättade om kommunens insatser för att stödja lantbrukarna
under torkan. Även Ina Ununger, lokalpolitiker i Värmdö fram till senaste riksdagsvalet deltog i samtalet.
Styrelseordförande John Fritsch öppnade Regiondagen. Konferencier var kanslichef Anders J. Andersson. Cirka
25 deltagare.
Regiondagarna filmades och kommer att läggas upp på elektronisk plattform för att kunna ses i efterhand.
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Övriga händelser under 2018
Medlemsintäkterna blev högre än budgeterat.
Resultatet för 2018 landade på underskott.
Från stiftelsen Stockholms Fasta Försvar erhölls ett bidrag om 137.500 kronor.
Från Granholms Stiftelse erhölls ett bidrag om 50.000 kronor.
Antagna medlemmar:
Sjövärnskåren Stockholm antogs som medlem (medlem med rösträtt)
Upplands-Bro Civilförsvarsförening antogs som medlem (medlem med rösträtt)
Richard Buske antogs som associerad medlem (stödjande medlem)
Isak Kronberg antogs som associerad medlem (stödjande medlem)
David Sandman Kruus antogs som associerad medlem (stödjande medlem)
Ett extra förbundsmöte hölls för att i en andra läsning anta stadgeändringen från förbundsmötet 2018.
Styrelsen beslöt att inarbeta Verksamhetsplanen i styrelsens protokoll. Verksamhetsplanen avskaffades som
särskilt dokument samtidigt uppdaterades Arbetsordningen med de nya förutsättningarna.
Nya statuter och anvisningar för statuter för medaljverksamheten antogs av styrelsen. I arbetet med att ta fram
det nya regelverket deltog deltagare från styrelsen och hela medaljkommittén.
Riktlinjerna för uppvaktningar och hedersbetygelser uppdaterades så att alla belopp nu relateras direkt till
prisbasbeloppet.
Styrelsen uttryckte sitt deltagande i sorgen till framlidne ordförande Rolf Dhejnes änka Nina Dhejne. Blommor
sändes till Nina och en gåva gavs till Cancerfonden.
Vid förbundsmötet hölls parentation för hedersledamoten Lars Sköld som avled 2017-11-13.
Revisorerna har löpande fått kallelser till styrelsemötena.
Medaljerna behövde kompletteras eftersom bronsmedaljerna med SLFK:s nuvarande namn var slut. SLFK:s
tidigare leverantör Sporrong kontaktades och ett förmånligt pris erhölls. I enlighet med styrelsens beslut inköptes
medaljer för motsvarande cirka fem års åtgång. Hela kostnaden för medaljinköpet togs 2018.
2013 ändrades SLFK:s namn från Stockholms Länsförbund För Krishantering till det nuvarande namnet. Detta
anmäldes aldrig till Skatteverket. Anmälan lämnades in under 2018 och rätt namn finns nu i officiella register.
Under året omorganiserades kanslilokalen, som delas med Allmänna Försvarsföreningen. Det gamla skrivbordet
slängdes och ersattes med två nya höj- och sänkbara arbetsbord. SLFK köpte även in en hurts.
För att hålla nere kostnaderna beslöts att presidiet framöver håller sina möten på kansliet. Drottning Victorias
Örlogshem debiterar numera alltid för konferensrummen även för frivilligorganisationer. Kanslilokalen
kompletterades i samband med detta med en kapselmaskin för kaffe.
SLFK:s dator kraschade i maj 2017. Sedan dess har kanslichefen hållit med sin privata dator. I slutet av året
köpte SLFK in en egen dator med Windows 10 men i samma yttre format som en ”platta”.
Genom medlemskapet i Techsoup erhölls en fri licens av Microsoft Office. Endast en hanteringsavgift till
Techsoup erlades.
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Förbundets hedersledamöter

Lars Ahlvarsson, Inger Segelberg, Kim Åkerman,
Hendry Andersson, Ingvar Hansson samt Bjarne
Bjurström.

Länsförbundets styrelse
Förbundsordförande
Styrelseordförande
Vice styrelseordförande

Lars-Olof Nilsson
John Fritsch
Richard Buske

Övriga ledamöter

Nils Bovin, Cridde Olsson (skattmästare), Susanna
Persson, Ina Ununger, Georgios Kontorinis, Mats
Kjellberg.

Ersättare

Ulf Edman, Robert von Knorring

Självskrivna ledamöter
Livgardet
Länsstyrelsen
Landstinget
Polisen
Kanslichef, adjungerad ledamot

Jonas Fröberg/Christian Andersson (från 1 april)
Göran Dahlin
Fredrik Bergengård/Andreas Heuer (från 4 juli)
Anders Jönsson/Stefan Rådman (från 1 oktober)
Anders J. Andersson

Presidiet
Ordförande
Ledamot
Ledamot, skattmästare
Ledamot
Adjungerad, sekreterare

John Fritsch
Richard Buske
Cridde Olsson
Susanna Persson
Anders J. Andersson

Revisorer
Ordinarie
Ersättare

Anncharlotte Nilsson och Ulf Helleday
Britt-Marie Silverryd och Irma Palm

Valberedning

Bjarne Bjurström, sammankallande, Christina
Hamberg och Leona Jäger Clarstedt.

Medaljkommitté

Bjarne Bjurström kommittésekreterare, Christina
Hamberg, och Leona Jäger Clarstedt.

Styrelsen har under året sammanträtt 7 gånger och presidiet 6 gånger.

Kansli
Finns på Teatergatan 3 (plan 1), Stockholm och delar lokal med Allmänna Försvarsföreningen, AFF.
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap
802016-3005
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Medlemmar per 2018-12-31. Antalet medlemmar var 63 organisationer/myndigheter/företag samt 6 enskilda.
Totalt 69 medlemmar. Under året har en organisation lämnat och två antagits som medlemmar, två kommuner
har lämnat och tre enskilda har antagits som associerade medlemmar.
Lokala/regionala frivilliga försvarsorganisationer (34)
Bromma Civilförsvarsförening
Botkyrka-Salem Civilförsvarsförening
Civilförsvarsförbundet, Stockholms län
Danderyds Civilförsvarsförening
Ekerö Civilförsvarsförening
Frivilliga Automobilkåren Stockholm
Frivilliga Motorcykelkåren Stockholm
Föreningen Samhällsberedskap (Försvarsutbildarna)
Försvarsutbildarna Stockholm-Södermanland
Haninge Civilförsvarsförening
Hemvärnsföreningen HBR Stockholm (Försvarsutbildarna)
Huddinge Civilförsvarsförening
Järfälla Civilförsvarsförening
Kavalleri o Jägarförbundet (Försvarsutbildarna)
Roslagens Sjövärnskår
Centrala Vasastans Rödakorskrets
Sigtuna Civilförsvarsförening
Sjövärnskåren Stockholm
Sollentuna Civilförsvarsförening
Sollentuna Lottakår
Solna Lottakår
Solna-Sundbyberg Civilförsvarsförening
Stockholm/Gotlands kårråd
Stockholms flyglottakår
Stockholms lottakår
Stockholms läns FRO-förbund
Stockholms marinlottakår
Stockholms trängbefälsförening
Stockholm Västra - Bromma Lottakår
Svenska Blå Stjärnan, Stockholmsavdelningen
Svenska Brukshundsklubben
Täby Österåkers Civilförsvarsförening
Upplands-Bro Civilförsvarsförening
Upplands Väsby Lottakår
Övriga organisationer (6)
Allmänna försvarsföreningen AFF
Drottning Victorias Örlogshem
Föreningen Krisinstitutet
Föreningen Livgardesgruppens Hemvärn
Livgardets Officerares Veteranförening
Reservofficerssällskapet i Stockholm
Politiska föreningar (2)
Moderaterna Stockholms län
Socialdemokraterna Stockholms län
Företag (0)
Kommuner (16)
Botkyrka kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Sida 7 av 9

Huddinge kommun
Nacka kommun
Norrtälje kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Stockholms stad
Sundbyberg stad
Tyresö kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Värmdö kommun
Kyrkliga organisationer och samfund (1)
Stockholms katolska stift
Myndigheter (4 självskrivna ej betalande medlemmar)
Försvarsmakten, MR Mitt
Länsstyrelsen i Stockholms län
Polisregion Stockholm
Stockholms läns landsting
Enskilda personer (6)
Tommy Arrefalk
Henrik Hellström
Anders Gidrup
Richard Buske
Isak Kronberg
David Sandman Kruus
Årsavgift 2018 i kronor, beslutad vid förbundsmötet 2017
För lokal organisation
För förbund
För länsövergripande organisation
För kommuner < 28 000 inv.
För kommuner > 28 000 inv.
För företag
För Stockholms stad
För enskild person

550: 1100: 1100: 1650: 2500: 2500: 16500: 220: -

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING, SALDOLISTA samt REVISIONSBERÄTTELSE
Se bilaga 1 till 4
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Slutord 2018
Under 2018 har omfattningen av SLFK:s arrangemang anpassats till mottagna bidrag från stiftelser. Under 2017
överskred kostnaderna för arrangemang beviljade medel. Trots färre antal arrangemang har ändå fler föredrag
hållits eftersom de nya Regiondagarna är mer omfattande.
Ytterligare åtgärder har vidtagits under året för att minska underskottet i verksamheten. Kanslichefens arbetstid
har dragits ned och presidiets möten hålls numera på kansliet för att spara lokalkostnader.
Alltjämt gäller förbundets inriktning om att kunna stödja de resurser som finns i samhället utanför den ordinarie
samhällsstrukturen (både den militära såväl som den civila).
Inriktningen är att öka värdet av SLFK som arena där länets krishanterare kan mötas. I detta sammanhang
räknas såväl myndigheter, kommuner, landstinget, företag och frivilligorganisationer in.
Vi vill härmed rikta vårt tack till alla de som under året varit med och bidragit – med medlemskap, arbete,
föredrag och seminarier– samt till de som på ett handfast sätt bidrar med ekonomiskt stöd.
Styrelsens och revisorernas underskrifter
Stockholm 2019-03-28

John Fritsch
Styrelseordförande

Richard Buske
Vice styrelseordförande

Nils Bovin

Cridde Ahlborg fd Olsson

Susanna Persson

Ina Ununger

Mats Kjellberg

Georgios Kontorinis

Livgardet
Christian Andersson

Länsstyrelsen i Stockholms län
Göran Dahlin

Polisen, region Stockholm
Sedan 1 oktober har ännu ingen deltagit
från polismyndigheten

Stockholms läns landsting
Sedan 4 juli har ännu ingen deltagit
från landstinget

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 mars 2019
Anncharlotte Nilsson
Av förbundsmötet vald revisor

Ulf Helleday
Av förbundsmötet vald revisor
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