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Året som gått
under året har vi bevakat medlemmarnas intressen efter tidigare
års omorganisationer och de problem som följt i deras spår. Omorganiseringar är krävande och vår fackliga roll som förhandlingspartner och stöd för
medlemmarna är viktig.

Förbundet har under året genomfört ett förbundsmöte som enligt deltagarna
kan sammanfattas som matnyttigt. Förbundsstyrelsen informerade om förbundets handlingsplan för jämställdhet, kommunikationspolicyn och förbundsstyrelsens syn på rekrytering. Det genomfördes också ett grupparbete
angående förbundets struktur. Andra dagen ägnades åt olika workshops som
var mycket uppskattat. Ett annat populärt inslag var att förbundsstyrelsen
inbjudit soldaten Tom Nilsson som berättade varför han valt att vara medlem
Försvarsförbundet och hur han dessutom arbetar fackligt i förening två.
Året har även visat upp olika politiska utspel av olika karaktär. Regeringens
beslut om en sedan länge planerad livstidsförlängande åtgärd med syfte att
hålla materielen vid liv under en längre tid presenterades som en nyhet. Det
belyser medias ansvar att hålla sig till fakta istället för att fastna i partipolitisk
retorik.
Fortifikationsverkets personal fick en riktig julklapp i december då regeringen
beslutade att behålla myndigheten intakt. Med det tog en lång tid av ovisshet
slut för våra medlemmar.
Under de senaste åren så har vi upplevt att samverkan på Försvarsmaktsnivå
försämrats. Därför initierade vi ett möte med överbefälhavaren, ÖB. Under
slutet av året så uppvaktade alla arbetstagarorganisationer ÖB för att påpeka
att samverkan inte fungerar tillfredsställande inom vissa områden. Vi hann se
spår av en förbättring av samverkan under december månad.
I de fall avtal inte har följts har vi påtalat tvister men vi har inte sett någon
förändring i antalet tvister.
Förbundsveckan gick av stapeln för andra året. Många föreningar hade bestämt sig för att synas och organisera aktiviteter för befintliga och blivande
medlemmar. Det är ett bra sätt att synas extra och skapa intresse för förbundet.
Vi har introducerat ett värvningspris som delades ut för första gången till
den person som värvat flest medlemmar under året. Medlemmarna och våra
förtroendevalda har varit fantastiska på att värva nya medlemmar. Att vi trots
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detta ser ett vikande totalt medlemsantal beror på pensionsavgångar som
vi knappast kan göra något åt. Fortsätt med rekryteringarna! Att fler vill bli
medlemmar är mycket positivt.
Arbetet med föreningsstrukturen har varit svårt och mödosamt. Medlemmarnas intresse måste tas tillvara på bästa sätt och det är viktigt att de behåller
närheten och känslan för facket. Det huvudsakliga fackliga arbetet ligger ute
på föreningarna.
För att se om vi jobbar på rätt sätt så har vi under året skickat ut tre enkäter.
En handlar om allmänna frågor, den andra om rekrytering som ställdes till
förtroendevalda och till förhandlarna skickade vi en enkät om Rals-arbetet.
Svaren är viktiga för oss så vi hoppas att de förtroendevalda blir ännu bättre i
framtiden på att svara på frågorna.
Avtalsrörelsen

Ett nytt centralt Rals-avtal blev klart under hösten. Denna gång sträcker sig
avtalet från 1 oktober 2013 till 30 september 2016. Det känns bra att det blev
siffror och en tidsbegränsad avtalsperiod då Arbetsgivarverket ville ha ett sifferlöst avtal utan slutdatum.
Trygghetsavtalet är uppsagt av Arbetsgivarverket och parterna har skrivit på
en principöverenskommelse om det fortsatt arbetet med ett omställningsavtal.
Pensionsavtalet är inte uppsagt, men parterna har kommit överens om ett
partsgemensamt arbete för att se över tjänstepensionsavtalet och delpensionsavtalet.
Ekonomi

För att bättre kunna fokusera på vår kärnverksamhet så har vi under året sålt
vår andel av fastigheten där förbundskansliet arbetar. Tillskottet i kapital har
vi investerat för att få så bra avkastning som möjligt.
För 2013 redovisar förbundet ett resultat på 789 942 kronor vilket är en förbättring sedan föregående år. Förbundsstyrelsen bedömer att förbundet står
väl rustat ekonomiskt och att vi ska kunna genomföra en verksamhet med
hög kvalitet för medlemmarnas bästa.

Håkan Sparr
Förbundsordförande
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Organisation och personal
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden,
varav tre var telefonsammanträden. Ärenden som har behandlats har bland
annat varit:
• Rals
• Rekrytering
• Budget 2014
• Värvningspris
• Förbundets ekonomiska placeringar
• Jämställdhet/diskriminering
• Föreningsstruktur
• Förbundets andelar i Statstjänstemännens Hus, Sturegatan 15
• Framtidsfrågor
• Förbundsmöte
• Förbundets ekonomiska placeringar
• Verksamhetsinriktning 2014
Internationella kontakter och besök
Nordisk konferens

Norge var värd för den årliga nordiska konferensen som genomfördes 27-28
augusti 2013 i Drobak, Norge. Deltagarna var våra finska och norska motsvarigheter i fackföreningsvärlden. Från vårt förbund deltog Håkan Sparr,
Lena Sköld Gunnarsson och Eva Rundlöf.
Under året har det finska fackförbundet för civila försvarsanställda dragit sig
ur samarbetet av ekonomiska skäl.
Förbundsstyrelsens arbetsgrupper och utskott
Arbetsgrupp Föreningsstruktur

Gruppens arbete fortsatte under större delen av året och ett förslag till föreningsstruktur ladesgts fram till förbundsstyrelsen. Förslaget avvisades och
gruppen upplöstes. I gruppen ingick Håkan Sparr (sammankallande) och Pia
Almström ur förbundsstyrelsen samt Hans Jonsson och Annica Arnared ur
förbundskansliet.
Frågan om föreningsstruktur ingår nu som en del av arbetet i framtidsgrupp
ett.
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Arbetsgrupp I - framtid
Verksamhetsinriktning/stadgar/organisation/struktur

Gruppen ska i första hand arbeta fram underlag inför kongressen 2015 i
följande områden: verksamhetsinriktning, stadgar, organisation och struktur.
I gruppen ingår Per Gunnarsson (sammankallande), Pia Almström, Jan Berthilson och Håkan Sparr som alla sitter i förbundsstyrelsen. I vissa frågor kan
gruppen adjungera kanslipersonal.
Arbetsgrupp II – framtid
Kommunikation/information/utbildning/kompetensutveckling

Gruppen ska i första hand arbeta fram underlag inför kongressen 2015 i
följande områden: kommunikation, information, utbildning och kompetensutveckling.
I gruppen ingår Åsa Sundholm (sammankallande), Jesper Nyberg, Urban
Ström, Christer Bringemark och Lena Sköld Gunnarsson som alla sitter i
förbundsstyrelsen. I vissa frågor kan gruppen adjungera kanslipersonal.
Arbetsgrupp Rals

Gruppen har under 2013 inte genomfört några möten. Ralsfrågor beslutades direkt av förbundsstyrelsen.
I gruppen ingår Per Gunnarsson (sammankallande) och Lena Sköld Gunnarsson ur förbundsstyrelsen och Eva Rundlöf ur förbundskansliet.
Presidiet

Presidiet, som består av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden
och kanslichefen, har under året haft sju protokollförda sammanträden.
Presidiets uppgift är dels att förbereda förbundsstyrelsens sammanträden,
dels att fatta beslut på delegation från styrelsen.
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Samarbetsorgan
Försvarsmaktens logistik, FMLOG

Samarbetsorganet är sammansatt av ledamöter ur samtliga föreningar som
har medlemmar inom FMLOG den 1 januari 2013. I samarbetsorganet ingår förening 2, 8, 10, 20, 21, 51, 55, 76, 84, 86, 99, 101, 106, 107 och 114.
Sammankallande har varit Robert Oidermaa, förening 114.
Under året har samarbetsorganet haft fyra möten varav ett var ett telefonmöte.
Frågor som har behandlats var bland annat Rals, lönebildning, organisationsöversyn, jämställdhet, fysiska krav inom FMLOG, enskilda ärenden
och lokala frågor, FMLOG 18, informationsflöden inom samarbetsorganet
och kommande mötesformer.
Försvarets matrielverk, FMV

Samarbetsorganet är sammansatt av ledamöter ur samtliga föreningar som
har medlemmar inom FMV den 1 januari 2013.
I samarbetsorganet ingår förening 2, 8, 10, 21, 51, 76, 77, 86, 99, 103, 106,
107, 114 och 130.
Sammankallande har varit Ewy Johannesson, förening 130.
Under året har samarbetsorganet haft fyra möten varav ett var ett telefonmöte. Frågor som har behandlats är bland andra Rals, villkorsfrågor, kollektivavtal, samverkansrepresentation, förbundets organisation, lön, systemstödsresor och friskvård.
De medarbetare som övergick från Försvarsmakten 1 januari 2013 har under året omfattats av Försvarsmaktens kollektivavtal, vilket har inneburit att
två olika avtal funnits på många arbetsplatser. Under hösten förhandlades
ett nytt kollektivavtal, Villkorsavtalet, för myndigheten.
Ett antal medlemmar som ingick i verksamhetsövergången från Försvarsmakten 1 januari 2013 genomgick under året ytterligare verksamhetsövergång till privata företag.
Försvarets radioanstalt, FRA

Försvarsförbundet har fyra föreningar inom myndigheten som gemensamt
bildade ett samarbetsorgan för flera år sedan. Föreningarna är representerade av respektive ordförande. Samverkansarbetet inom myndigheten pågår
löpande såväl på myndighetsnivå som ute på de olika avdelningarna. Detta
kräver att informationsvägarna inom samarbetsorganet fungerar på ett bra
vis. Vid ett par tillfällen per år träffas samarbetsorganets medlemmar för
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gemensamma diskussioner. De flesta ärenden hanteras annars löpande via
e-post eller videokonferens. Under året har diskussioner kring Rals-processen och rekryteringsprocessen påbörjats. Nytt lokalt villkorsavtal har tagit
mycket tid.
Förbundskansliet

Vid årets slut hade kansliet följande organisation:
• Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman
• Annica Arnared, medlemsregister och ekonomi
• Ulrica Jansson, chefredaktör för tidningen Om Försvarsförbundet/
ombudsman
• Anna Jonsson, informatör, vikarie
• Hans Jonsson, ombudsman
• Gülseren Kiyak, sekreterare
• Karen McDougall, informatör (föräldraledig)
• Marika Olsson, ombudsman
Medlemsutveckling

Vid årets början uppgick antalet medlemmar till 4 342 stycken och vid årets
utgång till 4 212 stycken. Antalet aktiva medlemmar var vid årets ingång
3 035 stycken och vid årets utgång 2 964 stycken, fördelat på 1 674 män och
1 290 kvinnor. Under året har 254 medlemmar sökt inträde i förbundet. Vid
årets början uppgick antalet passiva medlemmar till 1 307 stycken och vid
årets utgång till 1 248 fördelat på 594 män och 654 kvinnor.
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Verksamhet
Förbundets verksamhet omfattar de militära och civila myndigheterna inom
Försvarsdepartementets område och Fortifikationsverket som lyder under
Finansdepartementet. Cirka 65 procent av medlemmarna är anställda inom
Försvarsmakten, FM, vilket är en minskning på 10 procent sedan föregående
år. De delar av förbundets verksamhet som rör centrala förhandlingar, centrala kurser, information, medlemsregister med mera omfattar alla medlemmar oberoende anställningsmyndighet. Den centrala fackliga verksamheten
inom Försvarsmakten och Försvarets matrielverk, FMV, sköts av förbundet
via kansliets ombudsmän och redovisas i denna verksamhetsberättelse. Verksamheten vid övriga myndigheter och Försvarsmaktens förband, centra och
skolor sköts av de olika föreningarna och redovisas i deras respektive verksamhetsberättelse. Förbundsstyrelsen får regelbundet rapporter om utvecklingen vid de olika myndigheterna.
Omstruktureringar
Försvarsmakten

Under 2013 fick Försvarsmakten i uppdrag av regeringen att redovisa konsekvenser av att reducera verksamheten med 500 miljoner i lönemedel (regeringsbeslut, RB 5). Dessutom hade Försvarsmakten ett självpåtaget mål
att reducera kostnader med ytterligare 250 miljoner. Svaret lämnades till regeringen i augusti där Försvarsförbundet svarade i en särskild bilaga. Under
hösten beslutade regeringen att ge Försvarsmakten ett uppdrag att noggrant
beräkna konsekvenserna av reducerade lönekostnader. Det arbetet ska vara
klart i maj 2014. Försvarsförbundet har deltagit i arbetet centralt och lokalt.
Ledning- och beställning, Lob, steg 2, genomfördes under 2013 vilket innebär att 30 av våra medlemmar förs över till FMV i en verksamhetsövergång
den första januari 2014.
Fortifikationsverket

Utredningen var klar under 2013 och förslaget var att slå ihop Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk. Sent under 2013 kom beslutet att
behålla Fortifikationsverket och lägga ner utredningen.
Försvarsmakten och Försvarets matrielverk

Den 1 januari 2013 flyttade ett stort antal av förbundets medlemmar inom
försvarslogistiken i Försvarsmakten, FM, till Försvarets matrielverk, FMV,
enligt Försvarsstrukturutredningen, FSU. För de medlemmar som bytt ar-
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betsgivare har 2013 varit ett verksamhetsövergångsår, vilket innebar att de
behöll de avtal de hade från Försvarsmakten hela 2013. För att kunna få en
överblick av denna stora organisationsförändring med många föreningar
inblandade beslutade förbundsstyrelsen i april att förhandlingsmandatet för
högsta nivå inom FMV ska ligga på det centrala förbundskansliet.

Centrala förhandlingar
Inrangeringsförhandling mellan två arbetsgivarförbund

En medlem som arbetar inom Blekingetrafiken AB och varit felorganiserad
ändrade arbetsgivarförbund från KFS Trafikhuvudmän till PACTA. Med
anledning av det blev förbundet kallat till en inrangeringsförhandling. Då
Vision var avtalsbärande part gjorde förbundet en förhandlingsöverlåtelse
till Vision vilket innebar att Vision företrädde förbundets medlem vid förhandlingen.
Brott mot förhandlingsskyldigheten

Ett privat företag bröt mot förhandlingsskyldigheten vilket ledde till en
central förhandling. Försvarsförbundet och arbetsgivaren förlikades så att
medlemmen fick förlängd uppsägningstid med tre månader.
Avslutade tvister
Brott mot Medbestämmandelagen, MBL, alternativt samverkansavtalet

Försvarsmakten bröt mot MBL alternativt samverkansavtalet vid tillsättande
av en tjänst vid Skaraborgs flygflottilj, F 7. Försvarsmakten medgav att samverkan inte gjorts. Efter överläggningar enades parterna genom en förlikning att Försvarsmakten till Försvarsförbundet ska betala ett skadestånd på
15 000 kronor och att partsrådet ska genomföra en utbildning av ledamöterna i samverkansgruppen vid F 7 i syfte att öka kompetensen i samverkansfrågor. Utbildningen ska vara genomförd senast den 31 december 2013.
Brott mot LAS

Försvarsmakten har brutit mot LAS genom att inte underrätta förbundet
om att visstidsanställningen för fem av förbundets medlemmar upphör.
Efter överläggningar enades parterna genom en förlikning att Försvarsmakten ska betala ett skadestånd på 20 000 kronor till Försvarsförbundet.
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Försvarsmakten ska betala ett belopp som motsvarar en månadslön och ett
skadestånd till var och en av medlemmarna på 10 000 kronor.
Brott mot kollektivavtal

En medlem på Försvarets radioanstalt, FRA, hade inte fått ersättning i enlighet med myndighetens kollektivavtal under åren 2011 och 2012. Förhandlingen avslutades i enighet och medlemmen fick 60 130 kronor i utebliven
ersättning.
Brott mot samverkansavtal

Försvarsmakten hade beslutat att omplacera en medlem mot dennes vilja
och utan samverkan eller förhandling. Förhandlingen avslutades i oenighet då medlemmen inte fått något skadestånd. Omplaceringen drogs sedan
tillbaka och parterna kom överens om ett skadestånd till Försvarsförbundet
om 7 000 kronor.
Brott mot Lagen om anställningsskydd, LAS

Försvarsmakten sade upp en medlem av personliga skäl. Under uppsägningstiden övergick medlemmens anställning till FMV så då gjordes tvisteförhandling där. Tvisten avslutades i oenighet.
Brott mot Lagen om anställningsskydd, LAS

Försvarets materielverk, FMV, sade upp tre medlemmar på grund av arbetsbrist. Försvarsförbundet hävdade att omplaceringsskyldigheten inte var
uppfylld då de fått oskäliga erbjudanden och det fanns lediga arbeten inom
myndigheten vid uppsägningstillfället. Förhandlingarna avslutades i oenighet.
Brott mot kvittningslagen

Försvarsmakten bröt mot kvittningslagen då man kvittade en löneskuld sju
månader efter händelsen. Medlemmen fick 4 000 kronor i skadestånd.
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Utbildning
Förbundskurser

Försvarsförbundet har i sitt centrala utbud tre permanenta kurser: grundkurs
(förbundskurs 1), lag- och avtalskurs (förbundskurs 2a) och samverkan- och
förhandlingskurs (förbundskurs 2b).
Grundkursen har målet att ge grundläggande facklig kunskap. Deltagarna får
verktyg och inspiration för att komma igång med sitt fackliga uppdrag. Under
tre dagar får deltagarna en översiktlig inblick i grundläggande lagar och avtal.
Lag- och avtalskursen har målet att ge mer kunskaper om de lagar och avtal
som våra förtroendevalda behöver i sina uppdrag. Kursen bygger på problemlösning i grupparbeten.
Samverkan- och förhandlingskursen ger kunskap om förhandling och samverkan och ger deltagarna praktisk övning genom rollspel.
En viktig del av kursverksamheten är också att deltagarna får ett utökat kontaktnät.
Förbundet har under året genomfört en grundkurs som hade 12 deltagare
och en samverkan- och förhandlingskurs som hade 20 deltagare.
Samarbete med Tull-kust

För att effektivisera utbildningsarbetet, underlätta kunskapsutbyte och nätverkande så inleddes under året ett samarbete med TCO-förbundet Tull‑kust.
Det innebar att de skickade deltagare till vår grundkurs.
Konferens

Under året genomfördes en medlemsredovisarkonferens som alla föreningars
medlemsredovisare och ordföranden var kallade till.
Bidrag till lokalt genomförd utbildning

Förbundet ger ekonomiska bidrag till föreningar som håller utbildningar
själva. I likhet med tidigare år är bidraget 250 kronor per deltagare vid heldagsutbildning och 125 kronor per deltagare vid halvdagsutbildning.
Det maximala beloppet per förening och år är 15 000 kronor. Under året
har totalt 23 125 kronor betalats till fem föreningar som genomfört facklig
basutbildning och fortsättningsutbildning av platsombud och styrelser.
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Opinionsbildning och information

Att skapa opinion för Försvarsförbundets värderingar och kännedom om
förbundets verksamhet är viktigt för medlemmar, förtroendevalda och anställda i förbundet. Internt görs det främst genom föreningarnas verksamhet
på arbetsplatserna. Information till medlemmar och förtroendevalda sker
även genom förbundets elektroniska nyhetsbrev, Informationsnytt, förbundets hemsida, www.försvarsförbundet.se, förbundsutbildningar på central
och lokal nivå, liksom seminarier och konferenser. Medlemmarna får även
regelbundet medlemstidningen Om Försvarsförbundet. Informationsspridning och opinionsskapande gentemot externa parter sker främst i direktkontakt eller i via e-post och till viss del i digitala medier.
Facket Förändras.nu

Förändringsarbetet med fokus på bilden av facket och rekryteringsfrågor som
TCO-förbunden samlats kring under namnet Facket Förändras.nu har under
året genomgått en förändring. Under slutet av året så inordnades arbete i det
ordinarie TCO-arbetet och upphör därför som namn.
Informationsnytt

Informationsnytt är förbundets digitala nyhetsbrev som skickas till alla
föreningar för vidare spridning lokalt. 35 Informationsnytt skickades under
2013 liksom ett specialnummer som var riktat till medlemmar inom Försvarsmakten.
Profilprodukter

Förbundet tog under året fram sex nya profilprodukter.
Webbarkiv

På Försvarsförbundets hemsida www.försvarsförbundet.se kan föreningarna
logga in i förbundets webbarkiv och ta del av nyheter, hämta hem trycksaker,
informationsfoldrar, nyhetsbrev, policydokument, blanketter, inbjudningar
till kurser och seminarier, mallar med mera. Inloggningsuppgifter till webbarkivet har respektive föreningsordföranden. Under året har vi uppdaterat
webbarkivet så att det ska bli lättare att hitta material.
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Om Försvarsförbundet

Medlemstidningen Om Försvarsförbundet skickas till alla medlemmar, såväl
aktiva som passiva. Om Försvarsförbundet strävar efter att spegla förbundets
arbete i allmänhet och de verksamheter som prioriterats av kongressen i synnerhet. Medlemstidningen har under året lyft frågor om bland annat avtalshantering, anställningstrygghet och jämställdhet. Tidningen prioriterar den
vardagsnära, fackliga verksamheten. Om Försvarsförbundet kom under 2013
ut med fyra nummer om 24 sidor.

Medlemsförmåner
Försäkringar

Förbundets medlemsförsäkringar i Folksam är bra både vad gäller pris och
innehåll. Genom en dialog med Folksam försöker förbundet förbättra de
avtal som finns. Försvarsförbundet och Folksam bildar tillsammans en försäkringskommitté vilket gör att förbundet har full insyn i försäkringarnas
ekonomi. Kommittén är också prövningsnämnd om det uppstår tvister i försäkringsärenden som rör våra medlemmar.

Arbetsskadeärenden

För handläggning av mer komplicerade arbetsskadeärenden anlitar förbundet LO-TCO Rättsskydd. Det kan exempelvis gälla en överklagan av ett
försäkringskassebeslut till Förvaltningsrätten eller ett beslut från Förvaltningsrätten till Kammarrätten. Det finns för närvarande fyra ärenden från
förbundet under handläggning. Under 2013 nyanmäldes tre ärenden och två
avslutades.

Sensus

Försvarsförbundet har ett löpande avtal med studieförbundet Sensus, vilket
innebär att medlemmarna har 50 procents rabatt (högst 600 kronor) per utbildning eller aktivitet på det fasta och öppna utbudet och på kulturprogram.
Rabatten kan användas en gång per medlem och halvår. Under 2013 användes förmånen vid sex tillfällen.
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Samarbetsorganisationer
Ingenjörsamfundet (ISF)

Under det andra kvartalet 2013 har stora delar av Ingenjörsamfundets verksamhet avvecklats.
Ingenjörsamfundet kommer att koncentrera sin verksamhet till att enbart
erbjuda rabatterade prenumerationer på tidningar till samtliga 600 000
medlemmar i fackförbunden Försvarsförbundet, Unionen, Vision, ST och
Finansförbundet.
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Årsredovisning 2013
Förbundsstyrelsen för Försvarsförbundet får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2013.
Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Försvarsförbundet är en facklig organisation som tillhör centralorganisationen TCO. Förbundet organiserar verksamma inom försvaret och närstående
verksamhetsområden.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

I maj ägde förbundsmötet rum och där deltog 20 av organisationens 29
föreningar. Förbundsstyrelsen tog del av föreningarnas synpunkter på verksamheten och använde dom för att bättre företräda medlemmarnas intressen.
Vid förbundsmötet inleddes en medlemsvärvningskampanj som avslutades
efter förbundsveckan i september.
Förbundets presidium representerade förbundet på den nordiska konferensen i Dröback, Norge. Under hösten har det finska förbundet beslutat sig för
att hoppa av de nordiska mötena på grund av sin ekonomiska situation.
I samband med årsskiftet avgick Peter Forsberg från sitt uppdrag i förbundsstyrelsen. Därmed blev Åsa Sundholm ordinarie ledamot.
Framtiden

Under det kommande året ska förbundet genomföra en ordförandekonferens. Trygghetsavtalet, pensionsavtalet och förbundets föreningsstuktur är
några aktuella frågor som kommer upp på konferensen.
Under 2014 kommer förbundet att arbeta med föreningsstruktur.
Året kommer också präglas av planering inför kongressen 2015 och förbundskansliets flytt till nya lokaler.
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Flerårsöversikt (tkr)
År
Medlemsavgifter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal aktiva medlemmar

2013
9 824
1 373
34 356
2 964

2012
10 244
107
33 539
3 035

2011
10 715
-2 395
33 997
3 180

2010
10 827
1 559
36 942
3 316

2009
10 280
-1 093
35 783
3 325

Förslag till vinstdisposition

Förbundsstyrelsen föreslår att till Försvarsförbundets förfogande:
Konfliktfond
Balanserat resultat

10 000 000 kronor
23 173 613 kronor

Summa vinstdisposition

33 173 613 kronor

Förbundsstyrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
Konfliktfond						
I ny räkning överförs

10 000 000 kronor
23 173 613 kronor
33 173 613 kronor

Försvarsförbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar.
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FÖRSVARSFÖRBUNDET
Organisationsnr 802001-1493

Resultaträkning
Not nr

2013

2012

Medlemsavgifter
Annonsintäkter
Övriga intäkter

9 824 110
0
753 251

10 244 406
29 341
625 456

Summa intäkter

10 577 361

10 899 203
		

-2 033 646

-1 868 284

-4 155 217

-4 213 180

				
Förbundsintäkter

Förbundskostnader
Kostnader för förtroendevalda

2

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1

-5 737 845

-5 781 062

Avskrivningar
Övriga förbundskostnader

3

-213 558
-963 537

-216 136
-1 053 653

-13 103 802

-13 132 315

-2 526 441

-2 233 112

3 071 992

1 921 333

-743 972

-1 115 484

Utdelning aktier

1 570 400

1 541 036

Ränteintäkter
Räntekostnader

626
0

4 170
-10 596

Summa finansiella poster

3 899 046

2 340 459

Resultat före skatt

1 372 605

107 347

Skatt på årets resultat

-582 663

-361 116

ÅRETS RESULTAT

789 942

-253 769

Summa kostnader
Resultat före finansiella poster
Resultat från finansiella poster
Realisationsvinst försäljning aktier
Realisationsförlust försäljning aktier
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FÖRSVARSFÖRBUNDET
Organisationsnr 802001-1493

Balansräkning
TILLGÅNGAR

Not nr

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och dataprogram

4

Summa materiella anläggningstillgångar

2013-12-31

2012-12-31

779 321

649 757

779 321

649 757

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i andra företag

5

7 618

0

Aktier och andelar

6
7

28 102 596
0

26 828 233
3 967 106

Summa finansiella anläggningstillgångar

28 110 214

30 795 339

Summa anläggningstillgångar

28 889 534

31 445 096

310

7 291

53 462

199 339

1 212

0

236 504

110 718

291 488

317 348

Kassa och bank

5 174 591

1 776 211

Summa omsättningstillgångar

5 466 079

2 093 559

34 355 613

33 538 655

Andra långfristiga fodringar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

8
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FÖRSVARSFÖRBUNDET
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Balansräkningen fortsättning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not nr

2013-12-31

2012-12-31

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Balanserat resultat
Årets resultat

22 383 671
789 942

22 637 440
-253 769

Summa fritt eget kapital

23 173 613

22 383 671

Summa eget kapital

33 173 613

32 383 671

Leverantörsskulder

123 881

333 775

Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

148 032

144 916

910 087

676 293

1 182 000

1 154 984

34 355 613

33 538 655

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser
TCO borgensring

1 482 000

1 517 500

Summa ansvarsförbindelser

1 482 000

1 517 000

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Konfliktfond

9

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder

10

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
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FÖRSVARSFÖRBUNDET
Organisationsnr 802001-1493

Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har inte förändrats i jämförelse med tidigare år. Vi har ett avsteg från årsredovisningslagen då förbundet redovisat resultaträkningen av de förtroendevalda. Anledningen till det är
att förbundet vill visa den totala kostnaden för de förtroendevaldas arbete.
Värderingsprinciper med mera

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan
har baserats på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska
livslängder. Inventarier och dataprogram skrivs av på fem år.
Fordringar

Fordringar är redovisade till belopp varmed de beräknas inflyta.
Värdepapper

Placeringar i värdepapper är långsiktiga. Värdepapper värderas till anskaffningskostnad såvida inte en varaktig nedgång av värdet har konstaterats. Vid
en förväntad bestående nedgång av värdet på värdepapperen skrivs dessa ned
till dess marknadsvärde.
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Noter

1) Personal

2013

2012

Kvinnor
Män

6
1

6
1

Totalt

7

7

Löner och ersättningar

3 906 016

3 782 224

Sociala avgifter
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt

1 203 990
627 339

1 202 287
796 551

Totalt

5 737 345

5 781 063

Medelantalet anställda

Personalkostnader

2) Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden

2013

2012

Kvinnor
Män

1
6

1
6

Totalt

7

7

Kvinnor

0

0

Män

1

1

Arvoden och andra ersättningar

568 577

550 278

Sociala avgifter
Pensionskostnader

172 986
0

159 393
0

Summa styrelse och övriga

741 563

709 672

Styrelsen

Personer i ledande ställning

Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden:
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3) Avgifter och bidrag
TCO
ISF

2013

2012

323 228

337 080

8 134

38 941

14 546

14 518

Övriga organisationer

4 550

5 700

Administrationsbidrag
Övrigt

339 030
20 625

351 640
22 169

Summa avgifter och bidrag

710 113

770 048

2013-12-31

2012-12-31

2 750 874
343 121

1 962 274
788 600

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 093 995

2 750 874

TAM

4) Inventarier och dataprogram
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-2 101 117
-213 558

-1 884 981
-216 136

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 314 675

-2 101 117

779 321

649 757

5) Andelar i andra företag

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde

0

0

Andelar i andra företag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 618
7 618

0
0

Utgående redovisat värde andelar
i andra företag

7 618

0

Utgående redovisat värde inventarier
och dataprogram

Försvarsförbundet äger 15,235 % av aktierna i STOFF Holding AB, 556952-9984.
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6) Aktier och andelar

2013-12-31

Noterade aktier
ABB Ltd
Alfa Laval
Astra Zeneca
Atlas Copco B
Balder PR
Billerudkorsnäs
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Klövern AB
NCC B
Nordea Bank AB
Novo Nordisk AS B
Sandvik
SEB A
Skanska B
SKF B
Swedbank A
Telenor ASA
TeliaSonera
Trelleborg B
Volvo B

Antal

Bokfört värde

Marknadsvärde

12 000
12 000
5 000
15 000
1 800
20 000
8 000
10 000
7 000
40 000
12 000
20 000
1 500
15 000
20 000
12 000
10 000
13 000
10 000
30 000
15 000
30 000

1 463 055
289 472
1 676 013
1 335 540
592 200
1 269 246
298 380
651 754
941 516
1 095 276
1 588 596
1 570 698
1 606 012
1 254 450
861 488
1 151 701
700 954
1 717 638
1 074 363
1 359 165
1 250 240
2 151 607

2 040 000
1 980 000
1 915 000
2 448 000
604 800
1 625 000
2 369 600
2 213 000
2 085 300
1 140 000
2 518 800
1 733 000
1 787 113
1 360 500
1 696 000
1 576 800
1 687 000
2 353 000
1 529 868
1 606 500
1 918 500
2 533 500

25 899 364

40 721 281

Summa noterade aktier
Ej noterade aktier och andelar:
Förvaltnings AB Foresta

3 150

2 203 231

Förbundet har dessutom 15 andelar av totalt
20 827 stycken à 1 000 kronor i föreningen Bergendal

1

Summa noterade och onoterade aktier

28 102 596

7) Andra långfristiga fordringar

2013-12-31

2012-12-31

FST del i fastighet Sturegatan 15
Försäljning

3 967 106
-3 967 106

3 967 106
0

Utgående fordran

0

3 967 106

Utgående redovisat värde

0

3 967 106
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8) Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

2013-12-31

2012-12-31

Förutbetalda kostnader
Förutbetald försäkringspremie
Skadeståndsersättning

205 144
11 360
20 000

72 015
38 703
0

Summa förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter

236 504

110 718

9) Eget kapital

Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets vinst

32 383 671
789 942

Belopp vid årets utgång

33 173 613

I balanserat resultat vid årets ingång ingår följande

2012-12-31

Konfliktfond
Resultat tidigare år

10 000 000
22 383 671

Summa

32 383 671

10) Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2013-12-31

2012-12-31

Semesterlöneskuld

215 245

126 612

Sociala avgifter
Övrigt

181 353
513 489

147 063
402 618

Summa upplupna kostnader/
förutbetalda intäkter

910 087

676 293
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Stockholm den 25 mars 2014

Håkan Sparr			
Förbundsordförande

Christer Bringemark

Lena Sköld Gunnarsson 		

Urban Ström		Åsa Sundholm

Per Gunnarsson			

Jesper Nyberg

Vår revisionsberättelse har avgivits 25 mars 2014.
Grant Thornton Sweden AB

Lena Johnson		
Auktoriserad revisor

Maria Ferngren		
Förtroendevald revisor

Malena Persson
Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till Förbundsmötet i Försvarsförbundet
Organisationsnr 802001-1493
Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försvarsförbundet för år
2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
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resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att förbundsmötet
fastställer resultaträkning och balansräkningen för förbundet.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Försvarsförbundet för år 2013.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

Vi tillstyrker att Förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Stockholm den 25 mars 2014

Lena Johnson		
Auktoriserad revisor

Maria Ferngren		
Malena Persson
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Bilagor

Bilaga 1

Förbundets interna organ vid årets slut
FÖRBUNDSSTYRELSEN

Ordinarie ledamöter
Håkan Sparr, förbundsordförande, FMTM, Örebro
Lena Sköld Gunnarsson, vice förbundsordförande, FMV, Stockholm
Christer Bringemark, FMV, Stockholm
Peter Forsberg, FMLOG Berga
Per Gunnarsson, Skaraborgs flygflottilj, F 7, Såtenäs
Urban Ström, FM helikopterflottilj, Linköping
Jesper Nyberg, Rekryteringsmyndigheten, Karlstad
Suppleanter
Inträder i förbundsstyrelsen enligt rullande schema i följande turordning:
1. Åsa Sundholm, Försvarsmedicincentrum, Göteborg.
2. Pia Almström, Högkvarteret, Stockholm
3. Jan Berthilson, Marinbasen, Karlskrona
Förtroendevalda revisorer
Ordinarie
Maria Ferngren, FMV, Stockholm
Malena Karlsson, FMV, Stockholm
Suppleanter
Ann-Christin Häggberg, FMLOG, Karlskrona
Anders Wilhelmsson, FMLOG stab, Stockholm
Auktoriserad revisor
Lena Johnson, Grant Thornton, Stockholm
Samarbetsorgan FMV
Sammankallande: Ewy Johannesson, FMV Stockholm
Samarbetsorgan FRA
Sammankallande: Inger Nordin, FRA, Gotland
Samarbetsorgan FMLOG
Sammankallande: Robert Oidermaa, HKV, Stockholm
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Bilaga 2/ sida 1 av 4

Förbundets externa representation vid årets slut
TCO STYRELSE (2011-2015)

Ordinarie
Håkan Sparr
1:e suppleant
Lena Sköld Gunnarsson
2:e suppleant
Per Gunnarsson
TCO KONGRESSOMBUD (2011-2015)

Ordinarie
Lena Sköld Gunnarsson
Personlig suppleant
Urban Ström (för Sköld Gunnarsson)
TCO Representantskap

Jesper Nyberg
TCO Nätverk

TCO socialförsäkringsnätverk
Marika Olsson
TCO fackliga akademi
Ulrica Jansson
Webbansvariga inom TCO-förbunden
Anna Jonsson
Pressansvariga inom TCO-förbunden
Anna Jonsson
TCOs rekryteringsnätverk
Anna Jonsson
TCO råd för arbetsskador
Marika Olsson
TCO nätverk för jämställdhet och likabehandling
Ulrica Jansson
OFR överstyrelse

Håkan Sparr, ordinarie
Lena Sköld Gunnarsson, suppleant
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OFR beredningsgrupper

Pensionsgrupp
Hans Jonsson
Konfliktgrupp
Eva Rundlöf
Statistikgrupp
Hans Jonsson
OFR Konfliktutskott
Håkan Sparr, ordinarie
Lena Sköld Gunnarsson, 1:e suppleant
Eva Rundlöf, 2:e suppleant
OFR/S styrelse

Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, suppleant
Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO)
Håkan Sparr, ledamot i överstyrelsen
ÖVRIG REPRESENTATION

Försvarsförbundet/Folksam Försäkringskommitté
Håkan Sparr
Annica Arnared
Eva Rundlöf
Folksams stämma
Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, ersättare
Föreningen Samverkande Tjänstemannaförbunden (FST), styrelsen
Hans Jonsson, ordinarie
Eva Rundlöf, ersättare
Försvarets Centrala Förslagskommitté
Urban Ström
Försvarsmaktens Personalansvarsnämnd
Håkan Sparr, ordinarie
Per Gunnarsson, ersättare
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Försvarsmaktens Centrala Arbetsmiljökommitté
Marika Olsson, ordinarie
Försvarsmaktens Samverkansgrupper
ÖB
Håkan Sparr
Ledningssystem, LedS
Eva Rundlöf
ersättare Hans Jonsson
Produktion
Hans Jonsson
ersättare Marika Olsson
Insats
Ulrica Jansson
ersättare Hans Jonsson
Personal
Hans Jonsson
ersättare Marika Olsson
Försvarsförbundet deltar i samverkansorgan på central nivå på alla myndigheter och även på förbanden inom Försvarsmakten. Enligt förbundsstyrelse
beslut så representeras förbundet centralt av en ombudsman vid förbandet
FMLOG och vid FMVs centrala samverkansgrupp.
FMLOG
Ledningsgrupp
Hans Jonsson
ersättare Ulrica Jansson
FMV Personalansvarsnämnd
Håkan Sparr
ersättare Lena Sköld Gunnarsson
FMV Samverkansgrupp
Centrala SVG
Marika Olsson
ersättare Hans Jonsson
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Svenska Ingenjörssamfundet (ISF)
Överstyrelse
Jesper Nyberg
Styrelse
Håkan Sparr
Valberedning
Hans Jonsson
STs arbetslöshetskassa
Styrelse
Lena Sköld Gunnarsson, ordinarie
Håkan Sparr, suppleant
Förvaltnings AB Foresta
Håkan Sparr, ordinarie
Peter Forsberg, suppleant
Stjärnbacken AB
Håkan Sparr, ordinarie
Peter Forsberg, suppleant
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Förbundets materiel

• Att synas
(rekryteringsbroschyr, framtagen 2013)
• Bra att veta
(för medlemsredovisare, uppdaterad 2012)
• Fackligt ABC
(alfabetisk uppslagsbok för förtroendevalda, uppdaterad 2013)
• Fackligt arbete i krissituationer (2004)
• Försvarsförbundet - TCO-förbundet nära dig
(rekryteringsbroschyr, uppdaterad 2013)
• Försvarsförbundet arbetar för dig
(rekryteringsbroschyr framtagen 2010)
• Handledning för valberedare
(framtagen 2013)
• Goda råd inför lönesättningssamtal
(broschyr framtagen 2005)
• Goda skäl att vara medlem
(uppdaterad 2013)
• Medlemsförsäkringar
(framtagen i samarbete med Folksam, 2013)
• Medlemskap efter pensionering
(uppdaterad 2013)
• Medlemsutbildningen, powerpointserie
(uppdaterad 2013)
• Om du blir arbetslös
(lathund, uppdaterad 2013)
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Bilaga 4

Antal aktiva medlemmar per förening
2013-12-31

					
Förening
Antal
Förening
1
156
99 Boden
2 Kungsängen
174
101 Enköping
5 Karlberg
12
102 Göteborg
8 Skövde
143
103 Karlsborg
10 Enköping
174
105 Eskilstuna
20 Eksjö
42
106 Luleå
21 Halmstad
99
107 Arboga
50 Karlskrona
47
114 Stockholm
51 Karlskrona
199
116 Bromma
55 Berga
26
117 Burgsvik
76 Såtenäs
173
119 Löderup
77 Linköping
33
122 Linköping
84 Linköping
53
129 Karlstad
86 Ronneby
87
130 Stockholm
150 Örebro

Antal
221
237
21
31
57
26
59
333
111
37
11
14
37
225
126

SUMMA 2 964
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