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Året har präglats av hög arbetsbelastning vilket tydligt märks bland 
våra förtroendevalda och medlemmar. Svårigheter med att rekrytera 
förtroendevalda kvarstår vilket leder till svårigheter vad gäller sam-
verkan och förhandling ute på våra arbetsplatser. Våra förtroende-
valda är en förutsättning för att upprätthålla den fackliga insynen på 
våra myndigheter. 

Som vanligt inleddes året med Rikskonferensen Folk och Försvar 
i Sälen. Förbundsordföranden Håkan Sparr och vice ordföranden 
Lena Sköld Gunnarsson representerade Försvarsförbundet på kon-
ferensen.

Förbundet har med hjälp av veteranföreningen och extern redak-
tör påbörjat ett arbete med att ta fram en jubileumsskrift inför  
kommande år då Försvarsförbundet fyller 100 år.

Åsa Lindenstam från försvarsutskottet besökte förbundsstyrelsen 
i februari 2018. Hon informerade om aktuella frågor och områden 
som försvarsutskottet arbetar med.

Förbundsstyrelsen beslutade att förbundet ansluter sig till en ny 
juristförsäkring från Folksam.

Förbundsmötet hölls den 30 maj till den 31 maj med representanter 
från våra föreningar. Gästföreläsare var Peter Andersson från fack-
förbundet Vision som föreläste om värvning, Anders Lindberg från 
Aftonbladet som föreläste om troll och trollfabriker samt förbundets 
dataskyddsombud Alf Emmerdal som förklarade vad den nya data-
skyddsförordningen innebär för förbundet.

I augusti genomförde förbundsstyrelsen ett internat för att börja  
förberedelserna inför kongressen 2019.

Förbundsstyrelsen har under året beslutat om en ny grafisk profil, 
uppdatering av förbundets logotype samt ett nytt namn på vår med-
lemstidning som bättre speglar vår verksamhet.

Förbundsstyrelsen besökte förening 84 i Linköping i oktober 2018. 

Året som gått
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Förbundsstyrelsen beslutade att Projekt 3000 under 2018 skulle 
ersätta förbundsveckan. Representanter från förbundsstyrelsen och 
kansliet besökte under året olika arbetsplatser ute i landet, där våra 
medlemmar arbetar. Syftet med rundresan är att synliggöra förbun-
det, både för befintliga och potentiella medlemmar. 
Målet med satsningen är att till kongressen 2019 ha 3 000 aktiva 
medlemmar. Projekt 3000 påbörjades hösten 2018 och fortgår fram 
till mars 2019.

För första gången på många år visade medlemsantalet på en ökning 
vid årets utgång.

Ekonomi 
För 2018 redovisar förbundet ett resultat på 2 252 956 kronor. 
Förbundsstyrelsen bedömer att förbundet står sig väl rustat för att  
genomföra en verksamhet med hög kvalitet för medlemmarnas bästa.

Håkan Sparr
Förbundsordförande
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft 9 protokollförda  
sammanträden, varav 2 var telefonsammanträde. Ärenden som har 
behandlats har bland annat varit:

• Värvning/Rekrytering

• Budget 2018

• Materiel- och logistik utredningen

• Förbundets ekonomiska placeringar

• Förbundsmöte 2018

• Personärende till Arbetsdomstolen

• OFR konfliktfond

• Strategifrågor

• Dataskyddsförordningen

• Ny grafisk profil

• Namnbyte av förbundets tidning

• Kongress 2019

• Jubileumsskriften inför förbundets 100-årsjubileum

• Verksamhetsinriktning 2019

Internationella kontakter och besök
Under året har förbundet träffat våra nordiska grannländer (Norge 
och Danmark) för att utbyta erfarenheter och söka samarbetsformer 
i fackliga frågor. Mötet ägde rum i Stockholm förbundets lokaler un-
der juni månad.

Förbundsstyrelsens arbetsgrupper  
och utskott
Stadgegruppen

Arbetsgruppen har under året gjort en översyn och därefter revidie-
rat förbundets stadgar. Arbetsgruppen presenterade sin slutrapport 
för förbundsstyrelsen i december. I gruppen ingår Per Gunnarsson 
FS (sammankallande), Lena Sköld-Gunnarsson samt Pia Almström. 

Arbetsgrupp avtal

Gruppen har under 2018 inte genomfört några möten. I gruppen  
ingick Per Gunnarsson (sammankallande) och Lena Sköld Gunnars-
son ur förbundsstyrelsen samt Eva Rundlöf ur förbundskansliet.

Organisation och 
personal
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Presidiet

Presidiet, som består av förbundsordföranden, vice förbundsordför-
anden och kanslichefen, har under året haft 7 protokollförda sam-
manträden. Presidiets uppgift är dels att förbereda förbundsstyrel-
sens sammanträden, dels att fatta beslut på delegation från styrelsen.

Förbundskansliet
Vid årets slut hade kansliet följande organisation:

• Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman

• Susanne Bredberg, medlemsregister och ekonomi

• Hans Jonsson, ombudsman

• Gülseren Kiyak, sekreterare

• Anna Lundmark, chefredaktör/kommunikationsansvarig

• Robert Oidermaa, ombudsman

• Freddy Tullgren, ombudsman

Medlemsutveckling
Vid årets början uppgick antalet medlemmar till 3 934 stycken och 
vid årets utgång till 3 985 stycken. Antalet aktiva medlemmar var vid 
årets ingång 2 810 stycken och vid årets utgång 2 897 stycken, förde-
lat på 1 702 män och 1 195 kvinnor. Under året har 350 medlemmar 
sökt inträde i förbundet. Vid årets början uppgick antalet pensionärs-
medlemmar till 1 109 stycken och vid årets utgång till 1 088 fördelat 
på 510 män och 578 kvinnor. 
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Förbundets verksamhet omfattar de militära myndigheterna inom 
Försvarsdepartementets område samt Fortifikationsverket som lyder 
under Finansdepartementet, Försvarshögskolan som lyder under 
Utbildningsdepartementet samt Statens försvarshistoriska museer, 
som lyder under Kulturdepartementet. Cirka 67 procent av medlem-
marna är anställda inom Försvarsmakten (FM). De delar av förbun-
dets verksamhet som rör centrala förhandlingar, centrala kurser, 
information, medlemsregister med mera omfattar alla medlemmar 
oberoende anställningsmyndighet. Den centrala fackliga verksam-
heten inom Försvarsmakten sköts av förbundet genom kansliets om-
budsmän och redovisas i denna verksamhetsberättelse. Verksamhe-
ten 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.

Verksamhet och pågående  
organisationsförändringar

Fortifikationsverket

Kansliet har fortfarande kvar förhandlingsmandatet då inga med-
lemmar trätt fram och anmält sitt intresse för att återbilda fören-
ingen. Under året har vi deltagit i den centrala samverkansgruppen 
och skrivit RALS-protokoll. Verket är i ett expansivt skede med ett 
flertal nyanställningar. Dessutom har såväl GD som HR-direktör 
bytts under året.

Försvarets materielverk, FMV

Under 2018 har arbetet på FMV pågått lokalt genom att förtro-
endevalda har ingått i de olika samverkansgrupper som finns på 
myndigheten samt kallats till eller deltagit i förhandlingar som rör 
Försvarsförbundets medlemmar. 

En viktig uppgift för förbundet har vart att säkerställa att myndig-
heten följt lagar och avtal i samband med den av riksdagen beslu-
tade verksamhetsövergången från FMV till Försvarsmakten, där en 
stor andel av våra medlemmar var berörda.

Verksamhet
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Försvarets radioanstalt, FRA

Kansliet har endast behövt bistå med råd i enskilda ärenden samt 
stötta i lokala förhandlingsfrågor.

Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolan har fortsatt sitt arbete att representera medlem-
mar i lokala samverkansgrupper och i förhandlingar. På förbunds-
mötet vann föreningen pris för bästa genomförd aktivitet under 
förbundsveckan som syftar till att synliggöra förbundet på arbets-
platserna. 

Försvarsmakten, FM

I Försvarsmakten präglades arbetet till stor av den beslutade omor-
ganisationen av Försvarsgrenstaberna samt den av riksdagen beslu-
tade verksamhetsövergången från FMV till Försvarsmakten.

Försvarsförbundet centralt har under året medverkat i ett flertal 
möten för att planera bemanning av staberna och verksamhetsöver-
gången. Föreningarna har fått löpande information under processen 
samt varit inbjudna till tre bemannings möten under andra delen av 
2018. I december slutförhandlades bemanningen. Förhandlingen 
avslutades i enighet under förutsättning att tre uppsamlingsmöten 
skulle genomföras. Där hade vi möjlighet att ta upp uppenbara fel 
som inte uppmärksammades under bemanningsmötena. 

Kansliet har även arbetat med att förhandla fram ett inrangeringsav-
tal för medlemmarna som blev föremål för verksamhetsövergången.

Under året har Försvarsförbundet tillsammans med övriga ATO 
haft diskussioner med Försvarsmakten om rollen Försvarsmaktens 
huvudskyddsombud (FMHSO). Arbetsgivaren har ifrågasatt rollen 
och hävdat att det inte finns ett lagrum för denna. Försvarsförbun-
det har visat på att den konstruktion som finns på Försvarsmakten 
finns på andra myndigheter och fungerar bra. Vidare har förbundet 
påpekat att om arbetsgivaren ser FMHSO som den resurs rollen är 
finns stora möjligheter att förbättra arbetsmiljöprocesser och göra 
skillnad för arbetstagarna runt om på myndigheten. 

#Metoo

I början av året startades en partsgemensam arbetsgrupp som syf-
tade på att ta hand om de frågor kring sexuella trakasserier som 
kommit upp till ytan i samband med Försvarsmaktens egna upprop 
#givaktochbitihop. Försvarsförbundet tillsammans med övriga 



8 | 2018 | FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ATO gav förslag till en fristående utredningsfunktion som skulle 
tillsättas skyndsamt. Försvarsförbundet var också tydlig med att 
det förebyggande arbete som Försvarsmakten arbetat med under en 
längre tid uppenbarligen inte var tillräckligt och att det också måste 
ses över och förbättras. 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, TRM 

2018 har präglats av att stort fokus legat på rekryteringsprocessen 
inom myndigheten. Anledningen till detta är bland annat regering-
ens beslut från 2017 om återaktivering av värnplikten, vilket kräver 
större kapacitet i prövningsverksamheten. Antalet prövande 2018 
var ca 22 000, vilket kan jämföras med antalet prövande 2017 – ca 
12 800.

I januari 2018 invigdes Rekryteringsmyndighetens nya kontor i 
Malmö. Flytten av huvudkontoret från Karolinen till helt nybyggda 
lokaler genomfördes under december 2018 till januari 2019. 

Under året har arbetsgivaren tillsammans med de lokala arbetsta-
garorganisationerna tecknat ett nytt samverkansavtal för myndig-
heten.

Försvarsförbundets representanter har under året samverkat med 
arbetsgivaren angående bland annat budgetunderlag, årsredovis-
ning, verksamhetsplan, arbetsmiljöfrågor, organisationsföränd-
ringar samt varit delaktiga i ett antal anställningsprocesser.

Avslutade tvister 

Tvist gällande felaktigt utbetald lön - Försvarsmakten

En av förbundets medlemmar har felaktigt erhållit lön under sjuk-
skrivning då denne inte har sänt in sina sjukintyg. Tvisten avslutades 
i enighet. Parterna kom överens om att preskribera den äldsta delen 
av medlemmens skuld medan den nyare delen ska återbetalas av 
medlemmen med förlängd avbetalningstid.

Tvist gällande lön under sjukskrivning - Försvarsmakten

En medlem har fått felaktiga utbetalningar av reseersättning för en 
kurs han avanmält sig från. Efter förhandling enades parterna om 
att medlemmen är återbetalningsskyldig, men FM erbjuder förlängd 
avbetalning på 10 månader då felet uppstått på grund av en utebli-
ven avanmälan från myndighetens sida i lönesystemet.
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Tvist gällande brott mot förtroendemannalagen  
- Försvarsmakten

Försvarsförbundet påkallade tvisteförhandling mot Försvarsmakten 
angående brott mot förtroendemannalagen. Två medlemmar hade i 
lönesättande samtal fått kritik om hur de utövade sina fackliga för-
troendemannauppdrag. Tvisten avslutades i oenighet.

Tvist gällande brott mot medbestämmandelagen - FMV

Förbundet anser att FMV har brutit mot medbestämmandelagen 
(MBL) då en av förbundets medlemmar blivit kallad till en arbets-
intervju för en ny tjänst i samband med en omplaceringsutredning 
innan FMV informerat förbundet. Hos Arbetsgivarverket enades 
parterna om att det är viktigt att FMV och Försvarsförbundet 
(OFR/S) förbättrar samarbetet och dialogen. Dialogen syftar till att 
skapa en tydlighet i arbetet mellan parterna. Tvisten avslutades i 
enighet.

Förbundet drev mål till AD

Försvarsförbundet beslöt att driva en medlems uppsägning till AD. 
Bakgrunden var att medlemmen hade tagit med sig flickvännen in på 
ett hemligt område. Vi ansåg att det inte fanns saklig grund för upp-
sägningen, då Försvarsmakten inte hade informerat vår medlem om 
vilka regler som gällde på platsen samt att man lokalt hade medvetet 
brutit mot säkerhetsbestämmelserna genom att bevilja ett besök av 
en anställds tonårsbarn med kamrat. 
AD avslog våra yrkanden med huvudsakliga kommentaren att vår 
medlem borde ha förstått det olämpliga att ta med flickvännen på 
området.

Utbildning

Förbundskurser

Försvarsförbundet har i sitt centrala utbud tre permanenta kurser: 
grundkurs, lag- och avtalskurs och samverkan- och förhandlingskurs.
Grundkursen har målet att ge grundläggande facklig kunskap. Delta-
garna får verktyg och inspiration för att komma igång med sitt fack-
liga uppdrag. Under tre dagar får deltagarna en översiktlig inblick i 
grundläggande lagar och avtal.

Lag-och Avtalskursen har målet att ge mer kunskaper och de lagar 
och avtal som våra förtroendevalda behöver i sina uppdrag. Kursen 
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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 utö-
kat kontaktnät.

Förbundet har under året genomfört en grundkurs och en lag- och 
avtalskurs.

Förbundet har fortsatt sitt samarbete med Tull-Kust vad gäller cen-
trala utbildningar. Innebärande att Tull Kust hade deltagare både på 
förbundets grundkurs och vid lag- och avtalskursen.

Lönekartläggning

Utöver de kurser som normalt ingår i förbundets grundutbud hölls 
också endagarskurs i lönekartläggning.

Bidrag till lokalt genomförd utbildning

Till utbildningar som föreningarna anordnar lokalt utbetalas ett 
ekonomiskt bidrag. Bidraget ökade till 300 kronor/deltagare vid 
heldagsutbildning och 150 kronor/deltagare vid halvdagsutbild-
ning.  Det maximala beloppet per förening och år är 15 000 kronor. 
Under året har totalt 21 600 kronor utbetalats till fem föreningar 
som genomfört facklig basutbildning för medlemmar, platsombud 
och styrelser.

Föreningsbidrag

Grundbidrag kan ansökas av en förening med mindre än 30 aktiva 
medlemmar. Grundbidraget är 1000 kronor per år för administra-
tiva kostnader såsom avgifter för plus- och bankgiro. Förening med 
knappa tillgångar kan söka föreningsbidrag för medlemsaktiviteter 
utifrån ett beslutat regelverk. Under året 2018 ansökte totalt åtta  
föreningar om bidrag till en summa av 44 693 kronor.
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Opinionsbildning och information
Att skapa opinion för Försvarsförbundets värderingar och känne-
dom om förbundets verksamhet är viktigt för medlemmar, förtro-
endevalda och anställda i förbundet. Internt görs det främst genom 
föreningarnas verksamhet på arbetsplatserna. Information till med-
lemmar och förtroendevalda sker även genom förbundets nyhetsbrev 
Informationsnytt, hemsida, facebooksida och instagramkonto, Samt 
förbundsutbildningar på central och lokal nivå, seminarier och kon-
ferenser. Medlemmarna får även regelbundet medlemstidningen. In-
formationsspridning och opinionsskapande gentemot externa parter 
sker främst i direktkontakt eller via e-post och i digitala medier. Un-
der året har en uppdatering av förbundets grafiska profil,  logotype 
och medlemstidning gjorts.

Informationsnytt

Informationsnytt är förbundets digitala nyhetsbrev som skickas till 
alla  föreningar för vidare spridning lokalt. Under året skickades 27 
Informationsnytt ut samt ett till medlemmarna i Försvarsmakten.

Profilprodukter

Förbundet tog under året fram fyra nya profilprodukter.

Hemsida

På förbundets hemsida, försvarsförbundet.se, kan besökare ta del 
av nyheter och aktuellt material, hantera sina egna sidor som till ex-
empel ändra kontaktuppgifter, lön med mera. Förtroendevalda kan 
också intresseanmäla sig till förbundets kurser samt hitta stöd och 
material till sitt uppdrag. 

Medlemstidning

Medlemstidningen Om Försvarsförbundet som under 2018 gavs ut 
med 4 nummer, skickas till alla medlemmar. Tidningen 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 avtal, lön, fackligt engagemang, den 
svenska modellen och jämställdhet. Under året har en översyn av 
medlemstidningen gjorts vilket resulterat i ny form och nytt namn.

Medlemsförmåner

Försäkringar

Förbundets medlemsförsäkringar i Folksam är konkurrenskraftiga 
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både vad gäller pris och innehåll. Genom dialog med Folksam försö-
ker förbundet förbättra de avtal som finns. Förbundet har under året 
tecknat en ny försäkring med Folksam – juristförsäkring. Samtliga 
medlemmar har fått erbjudande att teckna denna försäkring.

Försvarsförbundet och Folksam bildar tillsammans en försäkrings-
kommitté vilket gör att förbundet har full insyn i försäkringarnas 
ekonomi. Kommittén är också prövningsnämnd om det uppstår tvis-
ter i försäkringsärenden som rör våra medlemmar.

Arbetsskadeärenden

För handläggning av mer komplicerade arbetsskadeärenden anlitar 
förbundet LO-TCO Rättsskydd. Det kan exempelvis gälla en över-
klagan av ett beslut från Försäkringskassan, Förvaltningsrätten eller 
AFA Försäkring. Det finns för närvarande ett ärende från förbundet 
under handläggning. Under 2018 anmäldes fyra nya ärenden och sex 
avslutades.

Sensus

Försvarsförbundet har ett löpande avtal med studieförbundet Sen-
sus, 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. 

avtal24

Förbundet sa upp avtalet med avtal24 under året. Den nya jurist-
försäkringen via Folksam ersätter de erbjudanden som medlemmar 
tidigare kunnat få hjälp med av avtal24. 

Danske Bank

Försvarsförbundet har under året inlett ett samarbete, genom TCO, 
med Danske Bank. Danske Bank erbjuder bland annat bolån, konto-
paket med medlemsrabatt samt bil- och båtlån. 

Samarbetsorganisationer

ISF Sverige AB

ISF Sverige AB erbjuder rabatterade prenumerationer på tidningar till  
samtliga medlemmar i fackförbunden Försvarsförbundet, Unionen, 
Vision, ST och Finansförbundet.
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Försvarsförbundet är en facklig organisation som tillhör centralorga-
nisationen TCO. Förbundet organiserar verksamma inom försvaret 
och närstående verksamhetsområden. 
Förbundets säte är i Stockholm.

Resultat och ställning*
Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK
År 2017 2016 2015 2014 2013

Medlemsavgifter 9 356 9 859 10 083 10 081 9 824

Resultat efter finansiella 
poster

12 
832

3 020 3 277 21 752 1 373

Balansomslutning 70 
514

59 
694

58 116 55 523 34 
356

Antal aktiva medlemmar 2 810 2 821 2 839 2 911 2 964
* Definitioner av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsåret

Fylls i när vi får årsredovisningen från GT.

Årsredovisning 2018

  

  
  
  
  
  

  
  
  

Årsredovisning 
  

för 
  

Försvarsförbundet 
  

802001-1493 
  
  
  

Räkenskapsåret 
  

2018 
  
  
  
  
  
  
Innehållsförteckning 
      
Förvaltningsberättelse  2   
Resultaträkning 4   
Balansräkning 5   
Noter 7   
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Förändringar i eget kapital

  Balanserat resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång  57 644 017 0 
Årets vinst   9 145 443

Belopp vid årets utgång  57 644 017 9 145 443

Resultatdisposition

Förbundsstyrelsen föreslår följande resultatdisposition
Balanserat resultat      57 644 017 kronor
Årets resultat   9 145 443 kronor

   66 789 460 kronor

Förbundsstyrelsen föreslår att i ny räkning överföres  66 789 460 kronor

   66 789 460 kronor

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillbehörande noter.

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493 
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Styrelsen för Försvarsförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 
  
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  

Allmänt om verksamheten 
Försvarsförbundet är en facklig organisation som tillhör centralorganisationen TCO. Förbundet 
organiserar verksamma inom försvaret och närstående verksamhetsområdet. 
  
Förbundet har sitt säte i Stockholm. 
  
  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Dataskyddsförordningen (GDPR) har präglat vår verksamhet genom hela året. Förbundet har 
anställt ett dataskyddsombud som har bistått förbundet både inför införandet och därefter. 
Projekt 3000 har påbörjats. Projektet är ett värvnings- och synlighetsprojekt vid våra 
föreningar. Förbundet har beslutat om en ny grafisk profil och namnbyte av förbundstidningen. 
Från den 1 november erbjuds alla medlemmar en juristförsäkring via Folksam. Förbundet har 
förberett verksamhetsövergången från FMV till Försvarsmakten. I april flyttade 
förbundskansliet till nya lokaler på Linnégatan 10 i Stockholm. 
Förbundet har under året tagit ut 5 miljoner från OFR konfliktfond. 

  
  

Framtida utveckling 
I skrivande stund ökar förbundets medlemsantal och vår förhoppning är att den trenden 
kommer att fortsätta. 
  
Flerårsöversikt           
Beloppet visas i TKR           
  2018 2017 2016 2015 2014 
            
Medlemsavgifter 10 150 9 356 9 859 10 083 10 081 
Res. efter finansiella poster 4 461 12 832 3 020 3 277 21 752 
Balansomslutning 73 344 70 514 59 694 58 116 55 523 
Antal aktiva medlemmar 2 897 2 810 2 821 2 839 2 911 

  
 
Förändring av eget kapital 
  Balanserat Summa 
  kapital kapital 
Belopp vid årets ingång 66 789 459 66 789 459 
Årets vinst  2 252 956 2 252 956 
      
Belopp vid årets utgång 69 042 415 69 042 415 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Resultaträkning

 Not nr 2017-01-01       2016-01-01 
  - 2017-12-31 - 2016-12-31 
   
Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter  9 355 761 9 859 037
Övriga verksamhetsintäkter 2 5 279 243 112 226

   14 635 004 9 971 263
    
Verksamhetens kostnader

Kostnader för förtroendevalda 3 -2 003 515 -2 190 196
Övriga externa kostnader  -3 670 158 -3 743 515 
Personalkostnader 4 -6 327 792 -5 851 537
Avskrivningar av materiella och   -685 078 -751 390
immateriella anläggningstillgångar 

Övriga rörelsekostnader 5 -1 068 433 -627 863

  -13 754 976 -13 164 501

Verksamhetsresultat  880 028 -3 193 238

Resultat från finansiella investeringar

Realisationsvinst aktier  8 855 078 4 832 598
Realisationsförlust aktier  -481 403 -2 454 777
Utdelning aktier  3 582 965 4 017 381
Ränteintäkter från koncernföretag  0 -177 132
Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter  4 321 259
Räntekostnader och liknande resultatposter -8 532 -4 720 
  

  11 952 429 6 213 609

Resultat efter finansiella poster  12 832 457 3 020 371

Resultat före skatt  12 832 457 3 020 371
Skatt på årets resultat  3 687 014 -1 355 395

ÅRETS RESULTAT  9 145 443 1 664 977

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493 
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Resultatdisposition 
  
Förbundsstyrelsen föreslår följande resultatdisposition: 
  
Balanserat resultat   66 789 459 
Årets resultat    2 252 956 
    69 042 415 
  
Förbundsstyrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres   69 042 415 
    69 042 415     
  
Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Hemsida 6 666 373 876 817

  666 373 876 817

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och dataprogram 7 1 215 774 1 496 535 

  1 215 774 1 496 535 

Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i andra företag 8 0 0
Aktier och andra andelar 9 66 083 573 55 201 693
Andra långfristiga fodringar 10 150 000 150 000

            66 233 573 55 35169 

Summa anläggningstillgångar  68 115 720 57 725 363

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  9 566 1 631
Övriga fordringar  11 316 113
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  343 901 348 081
  364 783 349 825

Kassa och bank

Kassa och bank  2 033 994 1 618 375
  2 033 994 1 618 375 
 
Summa omsättningstillgångar  2 398 777 1 968 200

    
SUMMA TILLGÅNGAR  70 514 497 59 693 563

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493     
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Resultaträkning Not 2018-01-01 

-2018-12-31 
2017-01-01 

-2017-12-31   
 

 

 
Verksamhetens intäkter           
Medlemsavgifter    10 149 560   9 355 761   
Övriga verksamhetsintäkter   294 631   279 243   
    10 444 191   9 635 004   
            
Verksamhetens kostnader           
Kostnader för förtroendevalda 3 -1 963 546   -2 003 514   
Övriga externa kostnader   -5 147 056   -3 670 158   
Personalkostnader 4 -6 900 981   -6 327 792   
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -699 996   -685 078   
Övriga verksamhetskostnader 5 -1 503 307   -1 068 433   
    -16 214 886   -13 754 975   
            
Verksamhetsresultat   -5 770 695   -4 119 971   
            
Resultat från finansiella investeringar           
Realisationsvinst aktier   9 695 635   8 855 078   
Realisationsförlust aktier   -8 753 775   -481 403   
Utdelning aktier 6 9 289 885   8 582 965   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   3 601   4 321   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -3 715   -8 532   
    10 231 631   16 952 429   
            
Resultat efter finansiella poster   4 460 936   12 832 458   
            
Resultat före skatt   4 460 936   12 832 458   
            
Skatt på årets resultat   -2 207 981   -3 687 014   
            
Årets resultat   2 252 956   9 145 443   
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Balansräkningen fortsättning

Eget kapital och skulder

 Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital

Balanserat resultat  57 644 017 55 979 040
Årets resultat  9 145 443 1 664 977

Summa eget kapital  66 789 460 57 644 017

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  221 951 279 608
Aktuell skatteskuld  2 427 293 789 276
Övriga skulder  138 851 205 502
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  936 942 775 160

Summa kortfristiga skulder  3 725 037 2 049 546

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 514 497 59 693 563

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31   

 

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Immateriella anläggningstillgångar           
Licenser och andra rättigheter 7 455 928   666 373   
    455 928   666 373   
            
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier och dataprogram 8 1 176 158   1 215 774   
    1 176 158   1 215 774   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i andra företag 9 0   0   
Aktier och andra andelar 10 66 830 420   66 083 573   
Andra långfristiga fordringar 11 0   150 000   
    66 830 420   66 233 573   
            
Summa anläggningstillgångar   68 462 506   68 115 720   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   0   9 566   
Övriga fordringar   1 011 769   11 316   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   591 672   343 901   
    1 603 441   364 783   
            
Kassa och bank   3 277 758   2 033 994   
            
Summa omsättningstillgångar   4 881 199   2 398 777   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   73 343 705   70 514 497   
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper.

Värderingsprinciper

Fodringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter redovisas som intäkt i det räkenskapsår avgiften avser. 
Intäkter från försäljning av förbundets PR-material redovisas vid leverans till 
verkligt värde av vad som kommer att erhållas. Annonsförsäljning i
förbundets medlemstidning redovisas när tjänsten tillhandahålls till verkligt 
värde av vad som kommer att erhållas.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas:
        Antal år
Inventarier och dataprogram    5

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493     
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31   

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Balanserat resultat   66 789 459   57 644 017   
Årets resultat   2 252 956   9 145 443   
            
Summa eget kapital   69 042 415   66 789 460   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   531 352   221 951   
Aktuell skatteskuld   2 965 407   2 427 293   
Övriga skulder   113 960   138 851   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   690 571   936 942   
Summa kortfristiga skulder   4 301 290   3 725 037   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   73 343 705   70 514 497   
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas:         
       Antal år
Hemsida     5

Finansiella anläggningstillgångar

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 värdepappren skrevs dessa 
ned till dess marknadsvärde.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets 
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Upplysningar till enskilda poster

Not 2) Övriga verksamhetsintäkter   2017 2016

Utdelning OFR konfliktfond 5 000 000 0
Övrigt  279 243 112 226

Summa 5 279 243 112 226 

Not 3) Kostnader för förteoendevalda   2017 2016

Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden
Kvinnor 3 3
Män 4 4

Totalt 7 7 

Personer i ledande ställning
Kvinnor 0 0
Män 1 1

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493 
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Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Värderingsprinciper 
  
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
  
Övriga tillgångar och skulder 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
  
Verksamhetsintäkter 
Medlemsavgifter redovisas som intäkt i det räkenskapsår avgiften avser. Intäkter från försäljning av 
förbundets PR-material redovisas vid leverans till verkligt värde av vad som kommer att erhållas. 
Annonsförsäljning i förbundets medlemstidning redovisas när tjänsten tillhandahålls till verkligt värde av 
vad som kommer att erhållas. 
  
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
  
  
       Antal år 
Inventarier och dataprogram            5 
  
  
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
  
  
       Antal år 
Licenser och andra rättigheter            5 
  
  
Finansiella anläggningstillgångar 
Värdepapper 
  
Placeringar i värdepapper är långsiktiga. Värdepapper värderas till anskaffningskostnad såvida inte en 
varaktig nedgång av värdet har konstaterats. Vid en förväntas bestående nedgång av värdet på 
värdepappren skrivs dessa ned till marknadsvärde. 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden
Arvoden och andra ersättningar  903 229 919 277 
Sociala avgifter 271 233 278 437

Summa 1 197 728 1 064 390

Not 4) Personal 2017 2016

Medelantalet anställda 
Kvinnor 4 4
Män 3 3

Totalt 7 7 

Personalkostnader
Löner och ersättningar 3 771 661 3 610 820 
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt 772 557 735 401
Sociala kostnader 1 206 103 1 151 939 

Summa 5 750 321 5 497 614 

Not 5) Övriga rörelsekostnader 2017 2016

Avgifter och bidrag
TCO 273 183 275 480
TAM 111 402 13 951
Övriga organisationer 11 295 5 900
Administrationsbidrag 160 515 159 625
Övriga bidrag 53 151 26 350

Summa 609 546 481 306

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493 
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Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det 
sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
  
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  
  
Not 3 Kostnader för förtroendevalda 
  2018 2017   
        
Förbundsstyrelsen         
Kvinnor   3 3   
Män   4 4   
    7 7   
Personer i ledande ställning       
Kvinnor     
Män  1  1   
  1 1  
 
Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden       
Arvoden och andra ersättningar 873 973 903 229   
Sociala avgifter 282 768 271 233   
  1 156 741 1 174 462   
        
Totala kostnader förtroendevalda 1 156 741 1 174 462   
        

Not 4 Personal 
  2018 2017   
Medeltal anställda       
Kvinnor 4 4   
Män 3 3   
  7 7   
Personalkostnader       
Löner och ersättningar 3 923 220 3 771 661   
Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt 872 644 772 557   
Sociala kostnader 1 251 628 1 206 103   
  6 047 492 5 750 321   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 6 047 492 5 750 321   
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Not 6) Hemsida 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 052 222 895 144
Inköp 0 157 078

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 052 222 1 052 222
Ingående avskrivningar -175 405 0
Årets avskrivningar -210 444 -175 405
Utgående ackumulerade avskrivningar -385 849 -175 405

Utgående redovisat värde 666 373 876 817

Not 7) Inventarier och dataprogram 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 101 701 2 643 964
Inköp 239 825 457 737
Utrangeringar -67 712 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 273 814 3 101 701
Ingående avskrivningar -1 604 848 -1 028 863
Utrangeringar 221 442 0
Årets avskrivningar -474 633 -575 985 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 058 040 -1 604 848

Utgående redovisat värde 1 215 774 1 496 853

Not 8) Andelar i andra företag

Förbundet innehar 2 av totalt 1000 andelar i Futurion AB, org nr 559008-4967 
anskaffade för 177 132 kr. Per 2016-12-31 skrevs värdet ner till 0 kr.

Not 9) Andra långfristiga värdepappersinnehav  2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 55 201 693 54 203 929
Inköp 35 632 447 66 542 531
Försäljningar -24 750 567 -65 544 767
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 083 575 55 201 693

Utgående redovisat värde 66 083 573 55 201 693

Portföljens marknadsvärde per 2017-12-31: 97 514 096 kr. Se bilaga 5.

Försvarsförbundet 
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Not 5 Verksamhetskostnader 
Avgifter och bidrag 
  2018 2017   
        
TCO 272 570 273 637   
TAM 13 769 111 402   
Övriga organisationer 7 600 11 295   
Administrationsbidrag 162 650 160 515   
Övriga bidrag 30 000 53 151   
Övrigt 1 016 718 458 433   
  1 503 307 1 068 433   
        

Not 6 Utdelning aktier 
  2018 2017   
        
Utdelningar noterade andelar 4 289 885 3 582 965   
Utdelning OFR konfliktfond 5 000 000 5 000 000   
  9 289 885 8 582 965   
        

  
Not 7 Licenser och andra rättigheter 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 052 222 1 052 222   
Inköp 0 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 052 222 1 052 222   
        
Netto anskaffningsvärde 1 052 222 1 052 222   
        
Ingående avskrivningar -385 849 -175 405   
Årets avskrivningar -210 444 -210 444   
Utgående ackumulerade avskrivningar -596 293 -385 849   
        
Utgående redovisat värde 455 929 666 373   
        

  
Not 8 Inventarier och dataprogram 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 3 273 818 3 101 701   
Inköp 456 988 239 825   
Utrangeringar -16 928 -67 712   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 713 878 3 273 814   
        
Ingående avskrivningar -2 058 044 -1 604 848   
Utrangeringar 9 875 21 442   
Årets avskrivningar -489 552 -474 633   
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 537 721 -2 058 039   
        
Utgående redovisat värde 1 176 157 1 215 775   
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
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Not 10) andra långfristiga fodringar  2017-12-13 2016-12-31

Lämnad deposition 150 000 150 000

Not 11) Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Förbundet har inga ställda säkerheter. Enligt förbundsstyrelsens bedömning har 
förbundet inga eventualförpliktelser.

Not 12) Väsentliga händelser efter räkenskapets slut

Förbundet byter lokal i april. I övrigt fortsätter verksamheten som planerat.

Stockholm den 14 mars 2018

Håkan Sparr  Pia Almström  Per-Anders Andersson
Förbundsordförande

Lena Sköld Gunnarsson   Per Gunnarsson  

Jesper Nyberg   Marie-Louise Svensson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 2018.
Grant Thornton Sweden AB

Lena Johnson  Martina Brisman Anders Wilhelmsson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493 
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Not 9 Andelar i andra företag 
Förbundet innehar 2 av totalt 1 000 andelar i Futurion AB, org nr 559008-4967 med säte i Stockholm 
anskaffade för 177 132 kr. Per 2016-12-31 skrevs värdet ned till 0 kr. 
  
  
Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 66 083 573 55 201 693   
Inköp 89 927 472 35 632 447   
Försäljningar -89 180 625 -24 750 567   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 830 420 66 083 573   
        
Utgående redovisat värde 66 830 420 66 083 573   
        

Portföljens marknadsvärde per 2018-12-31: 88 897 347 kr 
  
  
Not 11 Andra långfristiga fordringar 
Förbundet har under året bytt lokaler och deposition om 150 000 kr har blivit återbetald. Ingen ny 
deposition har tillkommit. 
  
  
Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Förbundet har inga ställda säkerheter. Enligt förbundsstyrelsens bedömning har förbundet inga 
eventualförpliktelser. 
  
  
Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Förbundet kommer under 2019 lägga stort engagemang vid kongressen och förbundets 100-årsjubileum. 
  
  
Stockholm den       mars 2019 
 
 
 
 
Håkan Sparr   Lena Sköld Gunnarsson  Pia Almström 
Förbundsordförande 
 
 
 
 
 
Per-Anders Andersson   Per Gunnarsson  Jesper Nyberg 
 
 
 
  
 
Marie-Louise Svensson 
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Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493 
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Vår revisionsberättelse har lämnats den      mars 2019 
  
Grant Thornton Sweden AB  
  
  
  
  
Lena Johnson Martina Brisman  Anders Wilhelmsson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor  
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försvarsförbundet för år 2017. Förbundets 
årsredovisning ingår på sidorna 13-22 i detta dokument.

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 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna 
sed beskrivs närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroen-
devalde revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed 
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen 
består av Rapporten Verksamhetsberättelse 2017 (men innefattar inte årsredovisningen och 
vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 

Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Försvarsförbundet 
Organisationsnr 802001-1493
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till kongressen i Försvarsförbundet 
Org.nr. 802001-1493 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försvarsförbundet 
för år 2018. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 13-23 i 
dokumentet Verksamhetsberättelsen 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar" samt "De förtroendevalda revisorernas 
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den 
andra informationen består av Verksamhetsberättelsen 2018 (men 
innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
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som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten 
i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
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sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Försvarsförbundet för år 2018 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att kongressen disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
ansvarar för förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med 
stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med stadgarna. 

 

 
Stockholm den               2019 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

 

Lena Johnson 

Auktoriserad revisor 

 

 
Stockholm den    mars 2019
Grant Thornton Sweden AB

Lena Johnson   Martina Brisman  Anders Wilhelmsson
Auktoriserad revisor  Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor
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Förbundets interna organ vid årets slut

Förbundsstyrelsen

Ordinarie ledamöter

Håkan Sparr, förbundsordförande, FM - FMTIS, Örebro
Lena Sköld-Gunnarsson, vice förbundsordförande, FMV, Stockholm
Pia Almström, FM - HKV, Stockholm
Per-Anders Andersson, FM - FMTIS, Arboga
Per Gunnarsson, FM -  F 7, Såtenäs
Jesper Nyberg, Rekryteringsmyndigheten, Karlstad
Marie-Louise Svensson, Militärhögskolan, Karlberg, 

Suppleanter
Inträder i förbundsstyrelsen enligt rullande schema i följande  
turordning:
Carola Blomdahl, FM – SWEDEC
Martin Sparr, FM, FMTIS, Örebro

Förtroendevalda revisorer

Ordinarie

Martina Brisman, FM, Stockholm
Anders Wilhelmsson, FM, Stockholm

Suppleant

Maria Ferngren, FMV, Stockholm

Auktoriserad revisor

Lena Johnson, Grant Thornton, Stockholm

Bilagor Bilaga 1
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Förbundets externa representation vid 
årets slut

TCO styrelse (2015-2019)
Ordinarie 
Håkan Sparr
1:e suppleant 
Lena Sköld Gunnarsson
2:e suppleant 
Per Gunnarsson

TCO kongressombud (2015-2019)
Ordinarie
Lena Sköld Gunnarsson
Personlig suppleant
Marie-Louise Svensson (för Sköld Gunnarsson)

TCO Representantskap
Jesper Nyberg, ordinarie
Pia Almström, ersättare

TCO tankesmedja (Futurion) – stämma 
Håkan Sparr, ordinarie

Lena Sköld Gunnarsson, ersättare

TCO Nätverk

NÄTSOC/PROGRAM VÄLFÄRD
Freddy Tullgren

TCO FACKLIGA AKADEMI

Eva Rundöf

KOMMUNIKATIONSANSVARIGA INOM TCO-FÖRBUNDEN

Anna Lundmark

WEBBANSVARIGA INOM TCO-FÖRBUNDEN

Anna Lundmark

PRESSANSVARIGA INOM TCO-FÖRBUNDEN

Anna Lundmark

TCOS REKRYTERINGSNÄTVERK

Freddy Tullgren

Bilaga 2/ sida 1 av 5
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TCO RÅD FÖR ARBETSSKADOR

Robert Oidermaa

TCO NÄTVERK FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING

Freddy Tullgren

PRESSANSVARIGA INOM LO/TCO/SACO-FÖRBUNDEN

Anna Lundmark

OFR överstyrelse

Håkan Sparr, ordinarie

Lena Sköld Gunnarsson, 1:a suppleant

Eva Rundlöf, 2:e suppleant

OFR fyrgruppen

Håkan Sparr

OFR förhandlingschefsgrupp

Eva Rundlöf

OFR beredningsgrupper

ARBETSMILJÖGRUPP

Freddy Tullgren

JURISTGRUPP

Hans Jonsson

KONFLIKTGRUPP

Eva Rundlöf

PENSIONSGRUPP

Hans Jonsson

STATISTIKGRUPP

Robert Oidermaa

OFR Konfliktutskott

Håkan Sparr, ordinarie

Lena Sköld Gunnarsson, 1:e suppleant

Eva Rundlöf, 2:e suppleant

Bilaga 2/ sida 2 av 5
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OFR/S styrelse

Håkan Sparr, ordinarie

Eva Rundlöf, suppleant

Kåpan pensioners försäkringsförening 

Håkan Sparr, ledamot

OFR samverkansorgan för de statliga förbunds-
områdena

Håkan Sparr, ordinarie

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga 
området

Representantskap ledamot Håkan Sparr

Övrig representation

Försvarsförbundet/Folksam Försäkringskommitté

Håkan Sparr 

Susanne Bredberg

Eva Rundlöf 

Folksams stämma

Håkan Sparr, ordinarie

Eva Rundlöf, ersättare

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

Håkan Sparr, ordinarie

Per Gunnarsson, ersättare

Försvarsmaktens centrala arbetsmiljökommitté

Freddy Tullgren, ordinarie

Robert Oidermaa, ersättare
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Försvarsmaktens Samverkansgrupper

ÖB

Håkan Sparr

ersättare: Eva Rundlöf

LEDNINGSSYSTEM, LEDS

Hans Jonsson

ersättare Eva Rundlöf

PRODUKTION

Hans Jonsson

ersättare Robert Oidermaa

INSATS

Freddy Tullgren

ersättare Robert Oidermaa

LEDS/PERSONAL

Robert Oidermaa

ersättare Eva Rundlöf

Alla myndigheter och förband inom Försvarsmakten har samver-
kans-organ där Försvarsförbundet samverkar. Enligt förbundssty-
relse beslut så representeras förbundet centralt av en ombudsman 
vid förbandet FMLOG.

Försvarsmakten - FMLOG

Ledningsgrupp

Hans Jonsson

ersättare Robert Oidermaa

Försvarets materielverk

Arbetsgrupp trygghetsfrågor, AGT

Freddy Tullgren

ersättare Hans Jonsson
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ISF Sverige AB

Överstyrelse 

Jesper Nyberg, ordinarie

Marie-Louise Svensson, ersättare

Styrelse 

Håkan Sparr

Valberedning

Robert Oidermaa

STs arbetslöshetskassa

Styrelse

Håkan Sparr, ordinarie

Marie-Louise Svensson, suppleant
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Förbundets material
• Att synas (framtagen 2013, uppdaterad 2018)
• Fackligt ABC (alfabetisk uppslagsbok för förtroendevalda, upp-

daterad 2018)
• Försvarsförbundet - TCO-förbundet nära dig (framtagen 2012, 

uppdaterad 2018)
• Handledning för valberedare (framtagen 2014, uppdaterad 

2018)
• Handbok för lönesättande samtal (broschyr framtagen 2014, 

uppdaterad 2018)
• Medlemsförsäkringar (framtagen i samarbete med Folksam 

2018)
• Lathund Personalförsörjningnämnden (framtagen 2015)
• Förbundsstyrelsens anvisningar för redovisning av medlemmar 

och avgifter (uppdaterad 2018)
• Påverka som förtroendevald (framtagen 2017, uppdaterad 

2018)
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Antal aktiva medlemmar per förening 
2018-12-31

Förening Förening
1 126
2   FM Kungsängen 103 106  FM Luleå 30
5   FM Karlberg 19 114  FM Stockholm 320
8   FM Skövde 148 129 Rekryteringsmyndigheten 

RF
23

10  FM Enköping 207 320  FMV RF 59
20  FM Eksjö 26 330  FMV RF 252
21  FM Halmstad 55 330/310 FMV/FSV RF 338
50  FM Karlskrona 62 410  FRA RF 182
51  FM Karlskrona 136 510  FHS 22
55  FM Berga 37

76  FM Såtenäs 109
84  FM Linköping 58

86  FM Ronneby 32
99  FM Boden 98
44  FMTIS RF 451

SUMMA 2897
RF står för rikstäckande förening
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