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Närvarande: Deltagarförteckning, bilaga 1 

 

 

Förbundsmötet öppnades 15 juni klockan 10.30. 

 

 

1. Förbundsmötet öppnas 

 

Förbundets stadgar § 23 moment 4 föreskriver att ”Kallelse till 
förbundsmöte ska sändas ut till föreningarna senast tre månader före 
förbundsmötet”. 

 

Kallelse till förbundsmötet gick ut med skrivelse daterat 2022-02-14. 

 

Förbundsmötet beslutade att den blivit i behörig ordning utlyst. 

 

 

2. Fråga om förbundsmötet 
är behörigen utlyst 

Ombuden hade prickats av mot den samma dag utdelade 
ombudsförteckningen. 
 
Malin Hammarstedt Bäckström, förening 510, hade tidigare anmält 
förhinder. 
 
Andreas Holmberg, förening 114, anmälde förhinder den 15 juni. 
 
Förbundsmötet beslutade att uppropet är verkställt genom den 
genomförda avprickningen.  

 

 

3. Upprop av 
förbundsmötesdeltagarna 

 

Förslag till röstlängd hade sänts ut tillsammans med övriga 
förbundsmöteshandlingar. 

 

Röstlängden ska enligt förbundets stadgar § 23 moment 1 grunda sig på 
medlemsläget den 31 mars det år förbundsmöte ska hållas.  

 

Förbundsmötet beslutade att fastställa utsänt förslag till röstlängd. 

 

 

4. Fastställande av 
röstlängd 

 

 

 

Förslag till dagordning hade sänts tillsammans med övriga förbunds-
möteshandlingar. 

 

Förbundsmötet beslutade att fastställa förbundsstyrelsens förslag 
till dagordning.  

 

5. Fastställande av 
dagordning 
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Förslag till arbetsordning hade sänts ut tillsammans med övriga 
förbundsmöteshandlingar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att arbetsordningen ska anses föredragen i 
och med att förbundsmöteshandlingarna tidigare sänts till ombuden 
samt att förslaget till arbetsordning godkänns. 

 

Förbundsstyrelsen vill dock uppmärksamma på följande: 

 

Begäran om ordet görs genom att det gula kortet visas upp om inte 
förbundsmötespresidiet i varje särskilt fall meddelat annat. Inläggen 
sker i första hand från talarstolen. 

 

Valberedningen hade inte fått nomineringar till revisorssuppleant 
vilket framgick av utsända förbundsmöteshandlingar.  

 

Nominering kan ske skriftligt vid förbundsmötet.  

Nominerad person ska vara tillfrågad och accepterat nomineringen.  

 

Skifte mellan ombud får endast ske en gång under förbundsmötet 
såvida inte förbundsmötespresidiet av särskilda skäl medger annat. 

 

Förbundsmötet beslutade att fastställa förbundsstyrelsens förslag 
till arbetsordning. 

 

6. Fastställande av 
arbetsordning 

 
 
 

7. Val av funktionärer och 
erforderliga utskott 

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, att utse Håkan Rosenqvist, före detta förbundsordförande, till 
ordförande för förbundsmötet. 

 

7 a Val av 
förbundsmötesordförande 

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, att utse Gülseren Kiyak och Anna Lundmark, 
förbundskansliet, till sekreterare för förbundsmötet. 

 

7 b Val av sekreterare 

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, att Björn Engren, förening 55, Försvarsmakten, tillsammans 
med förbundsmötesordföranden fungerar som protokolljusterare. 

 

 

7 c val av 
protokolljusterare 
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Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, att till röstkontrollanter tillika rösträknare utse följande 
personer: 

 

Clarence Arnstedt, förening 10, Försvarsmakten. 

Inger Hemphälä, förening 99, Försvarsmakten. 

 

 

 

7 d Val av 
röstkontrollanter 

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag att tillsätta följande utskott: 

 

- Valutskott 

- Beredningsutskott 

 

Konstaterades att valberedningen enligt förbundets stadgar § 27 
moment 4 utgör valutskott och att valutskottet består av:  

 

Håkan Antonsson, förening 114, Försvarsmakten, sammankallande, 
deltar ej på detta förbundsmöte. 

Urban Ström, pensionär, tidigare förening 84, Försvarsmakten. 

Annelie Forshage, förening 99, Försvarsmakten.  

Per-Anders Andersson, förening 44, Försvarsmakten. 

 

Som sekreterare står Simon Sundström från förbundskansliet till 
förfogande. 

 

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, att i beredningsutskott tillsätta: 

 

Ove Hellgren, förbundsstyrelsen, sammankallande. 

Carola Blomdahl, förening 20, Försvarsmakten. 

Tony Svensson, förening 21, Försvarsmakten. 

Håkan Lindeberg, förening 76, Försvarsmakten. 

 

Som sekreterare står Robert Oidermaa från förbundskansliet till 
förfogande. 
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I de utsända förbundsmöteshandlingarna ligger förslag från 
förbundsstyrelsen vad avser rese- och traktamentsersättning.  

 

Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag 
till rese- och traktamentsersättning för ombud. 

 

 

8. Fastställande av rese- 
och traktamentser- 

sättningar för ombud 

Föredragande H Rosenqvist 

 

 

Förbundsstyrelsens berättelse för 2021 som hade sänts med övriga 
förbundsmöteshandlingar, föredrogs av förbundsordföranden. 

 

Förbundsmötet beslutade att med godkännande lägga 
verksamhetsberättelse 2021 till handlingarna. 

 

 

9. Förbundsstyrelsens 
berättelse för 2021 

Föredragande H Sparr  

Revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkning för 2021 
fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  

 

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2021 samt att vinsten 
disponeras i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.  

 

10. Revisorernas 
berättelse 2021 

Föredragande A Wilhelmsson 

 

  

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, 
att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsår 2021. 

 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet 

Föredragande A Wilhelmsson 

 
Valberedningen informerade om sitt arbete med att ta fram kandidater 
till en ny förbundsstyrelse och andra förtroendeuppdrag för 
kongressperiod 2023–2027.   

 

Valberedningen uppmanade föreningarna att hitta kandidater att 
nominera till förbundsstyrelse och andra förtroendeuppdrag för 
kongressperiod 2023–2027. 
 

12. Valberedningen  

Föredragande A Forshage 
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Motion 1, från förening 21, angående: 

 

 att förbundsstyrelsen verkar för att Försvarsmakten följer de lagar 
och centrala avtal som reglerar det fackliga uppdraget lokalt. 

  

 att Försvarsförbundet avsätter mer tid för den ombudsman som 
är dedikerad förening 21. 

 
Förbundsstyrelsen konstaterar inledningsvis att motionen tar upp ett 
angeläget och för facklig verksamhet grundläggande ställningstagande. 
I förbundets verksamhetsinriktning fastslås att anställningsvillkor är 
ett av förbundets prioriterade områden vilket bland annat inbegriper 
att vi ska se till att våra arbetsgivare följer lagar och avtal. 
 
Vi ser att allt fler av våra förtroendevalda har svårt att få tiden att räcka 
till för både sitt fackliga arbete och ordinarie arbetsuppgifter och därför 
är det angeläget att vi tillsammans skapar rätt förutsättningar för våra 
förtroendevalda så att de kan företräda våra medlemmar på bästa sätt. 
 
Försvarsförbundets uppfattning är att det inom verksamheter som 
exempelvis markverkstäderna borde vara möjligt att verka som 
förtroendevald på heltid eller om så bättre passar för berörda individer 
dela på uppdraget. 
 
Ansvarig förening bör kunna förhandla med arbetsgivaren om hur 
uppdraget ska fördelas. 
 
Försvarsförbundets kansli är givetvis behjälpligt i den omfattning som 
krävs men att styrelsen skulle ”öronmärka” vissa resurser för en 
specifik förening är inte görligt, det måste vara kanslichefen som vid 
varje givet tillfälle fördelar ombudsmannaresurserna utifrån 
dagsaktuellt behov. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer förbundsstyrelsen att 
förbundsmötet anser motionen besvarad. 
 
Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
hemställan, att anse motionen besvarad. 
 
 

13. Motioner  

Motion 1 yttrande och 
förslag 

Föredragande P Gunnarsson 

 

Mattias Ingwall föredrog förbundets medlemsförsäkringar. 14. Folksam 

Föredragande M Ingwall 
Folksam 

  



802001-1493 
Förbundsmöte  
2022-06-15 - -16   

 
 

Sida 7 av 11 
 

 

Arvodesberedningen lämnade förslag till arvoden för kongressperioden 
2023–2027. 

 

Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med 
arvodesberedningens förslag. 

 

 

15. Arvodesberedningen 

Föredragande H Rosenqvist 

 

  

Ombuden hade tillsammans med kallelse till förbundsmötet fått frågor 
att diskutera enligt nedan: 

 

1. Vilken är förbundets viktigaste fråga inför kommande 
kongressperiod? 

 

2. På vilket sätt vill medlemmarna kommunicera med förbundet inom 
ramen för GDPR. 

 

3. Hur upplever ni den fackliga förståelsen (svenska modellen) bland 
era medlemmar? 

 
4. Upplevs vi som det nära förbundet (korta kommunikationsvägar) - 

om inte förklara varför? 
 
5. Vilka behov av förändringar ser ni i förbundets stadgar (styrande 

dokument) för att förenkla och förbättra demokratin och 
inflytandet i förbundet 

 
Ombuden bearbetade frågorna i grupper och lämnade in sina 
synpunkter till Ag Framtid som ska behandla dem på styrelsens 
internat i augusti 2022. 
 

16. Ag Framtid 

Föredragande M-L Svensson 

 

 

  

Under pågående förbundsmöte hade följande personer nominerats till 
revisorssuppleant: 

 

Namn   Förening 

Jan Borgström    10 

Per Hansson   330 

Stefan Gustafsson  44 

 

Valberedningens förslag till revisorssuppleant var:  

Per Hansson, förening 330. 

 

17.  Fyllnadsval av 
revisorssuppleant 

Föredragande A Forshage 
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Förbundsstyrelseledamot Martin Sparr pläderade för kandidat  

Per Hansson. 

 

Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens 
förslag, att till revisorssuppleant välja: 

 

Per Hansson, förening 330. 

 

  

Robert Oidermaa informerade om kontakterna med Vårdförbundet, 
Ledningsgruppen 23 och särskilda satsningar i RALS 22. 

 

18. OFR/S Vårdförbundet  
L 23 

Föredragande R Oidermaa 

 

 

Caroline Wendil Pallin höll ett föredrag om kriget i Ukraina.  

Frågor från åhörarna besvarades under föredragningen. 

19. Rysslands krig i 
Ukraina,  

Föredragande C Vendil Pallin, 
FOI 

 

  

Förhandlingschef Niklas Simson föreläste om LAS-utredningen som 

ska börja gälla från slutet av september.  

20. LAS-frågan ur statligt 
perspektiv 

Föredragande N Simson, 

OFR 

 

  

Förbundet hade utlyst en värvningstävling som pågick från och med  
1 april 2022 till och med 31 maj 2022. Tävlingen vanns av förening 
84 Linköping som hade ökat sitt aktiva medlemsantal med 3,23 %.   

 

Överlämnades en pokal till föreningens ordförande Helena Lemnel. 
Prissumman, 3102 kronor, kommer att utbetalas till föreningskontot.  

 

21. Värvning – 
prisutdelning 

Föredragande C Nilsson 

M Sparr 

 
Förbundets dataskyddsombud föredrog om dataskyddsförordningen, 
GDPR.  

22. Förbundets 
dataskyddsombud 

Föredragande A Emmerdahl, 

EDC 
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Förbundsmötet förklarades avslutad klockan 14.30 den 16 juni. 

 

23.  Förbundsmötet 
avslutas 

Vid protokollet  Justeras 

 

Gülseren Kiyak  Håkan Rosenqvist 
Gülseren Kiyak  Håkan Rosenqvist 

 

Justeras 

 

Björn Engren 
Björn Engren 
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Bilaga 1 
 
 
Förbundsstyrelsen  
  
Håkan Sparr Förbundsordförande 
Ove Hellgren Vice förbundsordförande 
Per Gunnarsson Ledamot  
Martin Sparr Ledamot  
Marie-Louise Svensson Ledamot  
  
FS Suppleanter  
  
Kenneth Hartikainen Suppleant  
Caroline Nilsson Suppleant  
  
Förbundskansli  
Eva Rundlöf Kanslichef/1:e ombudsman 
Anna Lundmark Chefredaktör/kommunikatör 
Susanne Bredberg Medlemsregister/ekonomi 
Gülseren Kiyak Sekreterare 
Robert Oidermaa Ombudsman 
Simon Sundström Ombudsman 
Freddy Tullgren Ombudsman 
  
Förtroendevalda  
Louise Karlsson Revisor, deltog 15/6 
Anders Wilhelmsson Revisor 
Urban Ström Valberedningen 
Anneli Forshage Valberedningen/ombud förening 99 
Per-Anders Andersson Valberedningen/ombud förening 44 
Kjell Tetzlaff Arvodesberedningen/ombud förening 114 
Johanna Bjärving Arvodesberedningen/ombud förening 10 
Håkan Rosenqvist Arvodesberedningen 
  
Föreläsare  
Niklas Simson OFR 
Mattias Ingwall Folksam 
Carolina Vendil Pallin FOI 
Alf Emmerdahl EDC 
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Bilaga 1 forts. 
 
 
Förening Namn Ort Ombud/åhörare  
2 Anders Magnusson  FM/Kungsängen Ombud  
5 Stefan Ragnebrink FM/Karlberg Ombud  
10 Christina Sonberg FM/Enköping Ombud  
10 Clarence Arnstedt FM/Enköping Ombud  
10 Emelie Wreder FM/Enköping Åhörare   
20 Carola Blomdahl FM/Eksjö Ombud  
21 Senadin Sela FM/Halmstad Ombud  
21 Fredrik Nordahl FM/Halmstad Ombud Deltog 15/6 
21 Tony Svensson FM/Halmstad Ombud  
29 Anders Pettersson FM/Visby Åhörare  
44 Louisa Edström FM/FMTIS Rikstäckande Ombud  
44 Torgny Åkerblom  FM/FMTIS Rikstäckande Ombud  
51 Jan Wasberg FM/Karlskrona Ombud  
55 Björn Engren FM/Berga, Muskö Ombud  
76 Leif Lundberg FM/Såtenäs Ombud  
76 Simon Dahlberg FM/Såtenäs Ombud  
84 Helena Lemnell FM/Linköping Ombud  
86 Stefan Karlsson FM/Ronneby Ombud  
99 Inger Hemphälä FM/Boden Ombud  
106 Karina Jönsson  FM/Luleå Ombud  
114 Regina Stengård FM/Stockholm Ombud  
114 Maria Ekelund FM/Stockholm Ombud  
129 Anders Thelin Plikt- och prövningsverket/Rikstäckande Ombud  
330 Madeleine Lithander  FMV/Rikstäckande Ombud  
330 Nicklas Neumann FMV/Rikstäckande Ombud  
410 Per Hållberg  FRA/Rikstäckande Ombud  
 


