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Närvarande: se bifogad deltagarförteckning, bilaga 1 
 

 

Förbundsmötet öppnades klockan 11.00. 
 

1. Förbundsmötet öppnas 
 

Förbundets stadgar paragraf 23 moment 4 föreskriver att ”Kallelse 
med tid och plats för ordinarie förbundsmöte ska utsändas till 
föreningarna senast tre månader före förbundsmötet. Med anledning 
av pandemin har förbundsmötet ajournerats vid ett antal tillfällen. 
Kallelse gick ut den 13 februari 2020 till förbundsmöte den 3–4 juni 
2020. Vid telefonkonferens med ombuden den 3 juni ajournerades 
förbundsmötet till den 4–5 november 2020. 
Förbundsstyrelsen informerade via skrivelse den 2020-09-21 att 
ajournera förbundsmötet till den 2–3 juni 2021. Förbundsstyrelsen 
beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2021  återigen att 
ajournera förbundsmötet till den 15–16 september 2021 med 
anledning av pandemin.  
 
Kallelse till förbundsmöte 15–16 september gick ut med skrivelse 
daterat 2021-02-09 det vill säga 7 månader och 6 dagar före 
förbundsmötet. 
 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet anser sig vara i 
stadgeenlig ordning kallad. 
 
Förbundsmötet beslutade i enlighet med hemställan. 
 
 

2. Fråga om förbundsmötet 
är behörigen utlyst 

Ombuden hade prickats av mot den samma dag utdelade 
ombudsförteckningen. 
 
Anders Hamrén, förening 2, hade anmält förhinder. 
Björn Engren, förening 55, hade anmält förhinder. 
Marie Bergman, Maria Ekelund och Andreas Holmberg och   
Regina Stengård, förening 114, hade anmält förhinder. 
Linden Edenmyr, förening 410, deltog 15/9. 
 
Maria Ferngren, revisor, hade anmält förhinder. 
 
 
 
 

3. Upprop av 
förbundsmötesdeltagarna 
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Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar att uppropet 
ska anses verkställt i och med den genomförda avprickningen. 
 
Förbundsmötet beslutade att uppropet är verkställt genom den 
genomförda avprickningen.  
 
 
Förslag till röstlängd hade sänts tillsammans med övriga 
förbundsmöteshandlingar. 
 
Röstlängden ska enligt stadgarnas paragraf 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 
förbundsmöteshandling. 
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa förbundsstyrelsens förslag 
till dagordning.  
 
 

5. Fastställande av 
dagordning 

Förslag till arbetsordning hade sänts tillsammans med övriga 
förbundsmöteshandlingar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att arbetsordningen ska anses föredragen i 
och med att förbundsmöteshandlingarna tidigare sänds 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. 
 
Valberedningens förslag hade sänts med förbundsmöteshandlingarna. 
Nomineringar 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. 

6. Fastställande av 
arbetsordning 
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Förbundsmötet beslutade att fastställa förbundsstyrelsens förslag 
till arbetsordning. 
 
 
I förbundsmöteshandlingarna finns förslag på funktionärer och 
ledamöter i utskott. 
 
 

7. Val av funktionärer och 
erforderliga utskott 

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, att till ordförande för förbundsmötet utse 
Lena Sköld Gunnarsson före detta vice förbundsordförande. 
 
 

7 a Val av 
förbundsmötesordförande 

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

7 b Val av sekreterare 

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, att Stefan Ragnebrink förening 5, Försvarsmakten, 
tillsammans med förbundsmötesordföranden fungerar som 
protokolljusterare. 
 
 

7 c val av 
protokolljusterare 

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, att till röstkontrollanter tillika rösträknare utse följande 
ombud: 
Clarence Arnstedt, förening 10, Försvarsmakten. 
Jan Wasberg, förening 51, Försvarsmakten. 
 
 

7 d Val av 
röstkontrollanter 

Förbundsstyrelsen föreslår att ett valutskott och ett beredningsutskott 
tillsätts under förbundsmötet. 
 
Förbundsstyrelsen vill informera att valberedningen enligt stadgarna 
paragraf 27 paragraf 4 utgör valutskott och att valutskottet består av: 
 
Håkan Antonsson, förening 114, Försvarsmakten, sammankallande. 
Urban ström, förening 84, Försvarsmakten. 
Annelie Forshage, förening 99, Försvarsmakten.  
Som sekreterare står Simon Sundström från förbundskansliet till 
förfogande. 

7 e Tillsättande av utskott 
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Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, att tillsätta ett beredningsutskott som består av följande: 
 
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 
 
 
I det utsända förbundsmöteshandlingarna ligger förslag från 
förbundsstyrelsen som avser rese- och traktamentsersättning.  
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag 
till rese- och traktamentsersättning för ombud. 
 
 

8. Fastställande av rese- 
och 
traktamentsersättningar 
för ombud 
Föredragande L Sköld 
Gunnarsson 

Förbundsstyrelsens berättelser för 2019 och 2020, som hade sänts 
med övriga förbundsmöteshandlingar, föredrogs. 
 
Förbundsmötet beslutade att med godkännande lägga 
verksamhetsberättelserna för 2019 och 2020 till handlingarna. 
 
 

9. Förbundsstyrelsens 
berättelse för 2019 och 
2020 
Föredragande H Sparr  

Revisorernas berättelser för 2019 och 2020, som hade sänts med 
övriga förbundsmöteshandlingar, föredrogs. 
 
Förbundsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelser för 
2019 och 2020 till handlingarna. 
 

10. Revisorernas 
berättelse 2019 och 2020 
Föredragande E Rundlöf 
(revisor anmält förhinder) 

  
Förbundsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, 
att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019. 
 
Förbundsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, 
att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2020. 
 
 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet 
Föredragande E Rundlöf 
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Valberedningen informerade och presenterade sitt förslag till 
revisorssuppleant, arvodesberedning och suppleant i arvodesberedning.  
 

12. Valberedningen  
Föredragande H Antonsson 
 
 

 13. Motioner 
Motion 1, från förening 8, angående att försvarsförbundet tar 
fram en egen skyddsombudsutbildning/arbetsmiljökurs som kan 
erbjudas framför allt våra egna skyddsombud men även till chefer. 
 
Det åligger varje arbetsgivare, via sitt huvudskyddsombud, att se till så 
att deras skyddsombud får erforderlig utbildning för att kunna sköta 
sina uppdrag Finansiering för övriga utbildningar ska ligga på varje 
arbetsgivare. 
 
Försvarsförbundet anser att det är svårt att ta fram en samlad 
utbildning på grund av att vi har många olika verksamheter inom flera 
myndigheter. Försvarsförbundet kan erbjuda en endagars 
arbetsmiljökonferens. Där kan vi erbjuda svar på de frågor som är 
förbundsspecifika. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer förbundsstyrelsen att 
förbundsmötet anser motionen besvarad. 
 
Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
hemställan, att anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 1 yttrande och 
förslag 
Föredragande O Hellgren 
 

Motion 2, från förening 8, angående att Försvarsförbundet ser 
över värvningsbelöningen. 
 
Förening 8 anser inte att en avgiftsfri månad är tillräcklig kompensation 
till den som värvar. Man hänvisar även till att nya SEKO-medlemmar 
har endast en avgift på 50 kronor de första 6 månaderna. 
 
Försvarsförbundet har en arbetsgrupp som jobbar med värvning och vi 
finner att i dagsläget ha konkurrenskraftiga subventioner för värvning 
och nytt medlemskap. Det arbetas vidare med andra sätt att nå ut till 
nya medlemmar så som rundresor där vi syns mer samt tittar på 
välkomstpremie också. 
 
 
 
 

Motion 2 yttrande och 
förslag 
Föredragande K Hartikainen 
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Med hänvisning till ovanstående hemställer förbundsstyrelsen att 
förbundsmötet anser motionen besvarad.  
 
Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
hemställan, att anse motionen besvarad. 
 
 
Arbetsgruppens uppdrag är att se över nuvarande struktur, utveckla 
arbetet mellan föreningarna och se till att förbundet är närvarande 
vid nyetableringar i Försvarsmakten. 
 
Ombuden arbetade i grupper med ett antal frågor och lämnade in 
sina synpunkter till arbetsgruppen.   
 
 

14. Arbetsgrupp Struktur - 
nyetableringar 
Föredragande M Sparr 
 

Motion 3, från förening 8, har i sin motion yrkat på att 
Försvarsförbundet premierar förtroendevalda styrelsemedlemmar i 
förbundets föreningar med en reducerad medlemsavgift. Detta skulle 
enligt motionären visa att förbundet uppskattar sina förtroendevalda 
styrelseledamöter i lokalföreningarna. 
Förbundsstyrelsen anser att våra förtroendevalda är ytterst viktiga och 
det arbete som föreningarnas styrelser lägger ner är oerhört värdefullt 
för förbundet. 
 
Att premiera våra förtroendevalda är något som förbundet försöker 
göra, dels genom utbildning och kompetensutveckling, men även 
genom avtalsskrivning.  
Idag finns även möjligheten till struken medlemsavgift genom att värva 
en medlem vilket bör gynna våra förtroendevalda. 
 
Vidare anser förbundsstyrelsen att det skickar fel signaler gentemot 
andra förtroendevalda som inte skulle premieras, t.ex. 
styrelsesuppleanter och platsombud. 
 
Man bör även ta hänsyn till vad det ekonomiska bortfallet av en 
reducering av medlemsavgiften skulle innebära för förbundet. Då det 
inte finns någon föreslagen nivå på storlek av en eventuell reducering 
från motionärens sida så är denna svår att beräkna.  
 
Sammantaget finner förbundsstyrelsen att nackdelarna med en 
reducering av avgiften för föreslagna grupp överstiger den eventuella 
positiva effekt som ett bejakande av denna motion skulle ge förbundet. 

15. Motion 3 yttrande och 
förslag 
Föredragande M Sparr 
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Med hänvisning till ovanstående hemställer förbundsstyrelsen att 
förbundsmötet avslår motionen. 
 
Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
hemställan, att avslå motionen. 
 
 
Mattias Ingwall informerade om de  försäkringar som förbundet har 
tecknat sedan tidigare och försäkringar som kommer att gälla från och 
med januari 2022.  
 
  

16. Förbundets 
försäkringar 
Föredragande M Ingwall, 
Folksam 
 

Håkan Svärdman, från Forena, föreläste om pensioner. 17. Våra pensioner  
Föredragande H Svärdman, 
Forena 
 

Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens 
förslag, att till revisorssuppleant välja: 
 
Louise Karlsson, förening 330. 

18. Fyllnadsval av 
revisorssuppleant 
Föredragande H Antonsson 

  
Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med 
valberedningens förslag, att till ledamöter i arvodesberedningen 
välja: 
 
Håkan Rosenqvist, sammankallande. 
Johanna Bjärving, förening 10. 
Kjell Tetzlaff, förening 114. 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med 
valberedningens förslag, att till suppleant arvodesberedningen välja: 
 
Torgny Åkerblom, förening 44. 
 

19. Val av 
arvodesberedning 
Föredragande H Antonsson 

Informerades om de avtalstexter som finns i de centrala RALS-
avtalet vad gäller lönebild och arbetet kring lönebild.  
 
En kort information om BESTA och TAFF-löner lämnades. 
 
Diskussioner kring avtal avseende distansarbete fördes.  

20. Lönebild -Besta – 
TAFF-löner m.m. 
Föredragande R Oidermaa  
S Sundström 
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Motion 4, från förening 129, har yrkat att förbundsstyrelsen ska 
föra diskussioner under hand med föreningarnas ordförande och 
övriga röstberättigade avseende valberedningens förslag till ny 
förbundsstyrelse samt även att tillåtas föra dialog med 
valberedningen under pågående arbete. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar inledningsvis att valberedningen är 
kongressens och vid behov förbundsmötets organ för att förbereda 
och även förankra förslag till alla de valärenden som är aktuella. I 
valberedningens uppdrag ingår att inhämta förslag och synpunkter 
från förbundets föreningar men även i erforderlig omfattning söka 
stöd för sina förslag. Valberedningen genomför även intervjuer med 
tilltänkta kandidater och deltar i viss omfattning i förbundsstyrelsens 
sammanträden för att bilda sig en uppfattning om nuvarande 
ledamöter. 
 
Att förbundsstyrelsen som motionären föreslår skulle föra 
diskussioner med ombuden inför en omröstning förefaller däremot 
märkligt, hur ombuden resonerar och avser rösta ska inte 
förbundsstyrelsen blanda sig i. 
 
Sammantaget finner förbundsstyrelsen att nuvarande styrningar 
rörande valberedningens arbete är tillfyllest. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer förbundsstyrelsen 
att förbundsmötet anser motionen besvarad. 
 
Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
hemställan, att anse motionen besvarad. 
 

21. Motion 4 yttrande och 
förslag 
Föredragande P Gunnarsson 

Motion 5, från förening 21, har yrkat att datum för insändande 
av motioner ska ändras till den 15 mars. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att då detta är en stadgefråga ligger det 
utanför förbundsmötets beslutsmandat och att frågans slutgiltiga 
avgörande därmed får hänskjutas till kommande stadgeöversyn inför 
kongress 2023. 
 
Motioner till förbundsmöten och kongresser kan utformas löpande 
under året och behöver således inte vara kopplade till föreningens 
årsmöte och i de fall föreningen ändå önskar få sitt årsmötes syn på en 
motion finns det inget som hindrar att detta genomförs i god tid före 
den 1 mars. Bakgrunden till slutdatumet för inlämnande av motioner är 

Motion 5 yttrande och 
förslag 
Föredragande P Gunnarsson 
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att förbundsstyrelsen ska ges möjlighet att genomföra en tillräckligt bra 
beredning innan beslut tas om yttrande och då förbundsmöte och 
kongress kan hållas i maj eller juni och handlingarna ska skickas senast 
en månad före mötet skulle ett ändrat datum omöjliggöra en korrekt 
hantering. 
 
Sammantaget finner förbundsstyrelsen att inte skäl att ändra datum för 
motioners inlämnande. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer förbundsstyrelsen att 
förbundsmötet anser motionen besvarad.  
 
Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
hemställan, att anse motionen besvarad. 
 
 
Motion 6, förening 21, har yrkat på tidsbegränsning av uppdragen 
inom förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsstyrelsen anser att det är angeläget att förbundets styrelse är 
sammansatt utifrån kompetenser och erfarenheter och att det är 
valberedningen som har på sin lott att göra de avvägningar som befinns 
lämpliga vad gäller urvalskriterier. Det är också angeläget att 
förbundets föreningar är aktiva i att nominera kandidater när 
valberedningen infordrar förslag och därvid motiverar sina 
nomineringar. Vi anser däremot inte att en tvingande maxlängd i olika 
uppdrag är en styrning som skulle gagna förbundet.  
 
Sammantaget finner förbundsstyrelsen att de styrningar som finns för 
valberedningens arbete är tillfyllest och att ytterligare reglering inte 
erfordras. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer förbundsstyrelsen att 
förbundsmötet anser motionen besvarad. 
 
Förbundsmötet beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens 
hemställan, att anse motionen besvarad. 
 

Motion 6 yttrande och 
förslag  
Föredragande P Gunnarsson 

Förbundets dataskyddsombud föredrog om dataskyddsförordningen, 
GDPR. 

22. Förbundets 
dataskyddsombud 
Föredragande A Emmerdahl 
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Ombuden fick handfasta råd och tips om hur digitala möten kan 
förberedas och genomföras.  
 
 

23. Styrelsemöten i en 
digital kontext 
Föredragande M Sparr 
K Hartikainen 
 

Förbundet hade utlyst en värvningstävling som pågick från och med  
januari 2021 till och med augusti 2021. Tävlingen vanns av förening 
86 Ronneby som hade ökat sitt aktiva medlemsantal med 12,82 %.   
 
Överlämnades en pokal till föreningens ombud Stefan Karlsson.   
En prissumma på 3078 kronor ska utbetalas till föreningskassan.  
 
 

24. Värvning – 
prisutdelning 
Föredragande C Nilsson 
K Hartikainen 
M Sparr 

Föreläsaren relaterade till egen erfarenhet av stress och utbrändhet. 
Ombuden fick diskutera i grupper om dessa frågor. 
 
 
  

25. Prestera och samtidigt 
må bra 
Föreläsare E Nilsson 
 

Förbundsordförande Håkan Sparr tackade förbundsmötesdeltagarna. 
 
Förbundsmötet förklarades avslutad klockan 15.15 den 16 september.  

26. Förbundsmötet 
avslutas 

Vid protokollet 

Gülseren Kiyak 
Gülseren Kiyak 
 
Justeras 
Lena Sköld Gunnarsson 
Lena Sköld Gunnarsson 
 
Justeras  
Stefan Ragnebrink 
Stefan Ragnebrink 
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Bilaga 1 
 
Deltagare Förbundsmöte 2021 
 

Håkan Sparr Förbundsordförande 
Ove Hellgren Vice förbundsordförande 
Per Gunnarsson  Ledamot 
Martin Sparr Ledamot 
Marie-Louise Svensson Ledamot 
Kenneth Hartikainen Suppleant 
Caroline Nilsson Suppleant 
  
  
Maria Ferngren Revisor 
Håkan Antonsson Valberedning 
Urban Ström Valberedning 
Anneli Forshage Valberedning 
Per-Anders Andersson Suppleant i valberedning 
  
Eva Rundlöf Kanslichef/1.e ombudsman 
Anna Lundmark Chefredaktör/kommunikatör 
Susanne Bredberg Medlemsregister/ekonomi 
Gülseren Kiyak Sekreterare 
Robert Oidermaa Ombudsman 
Simon Sundström Ombudsman 
  

 
 
Förbundsmötesordförande – Lena Sköld Gunnarsson 
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Bilaga 1 forts 
 
Deltagare Förbundsmöte 2021 

Förening Namn  
2 Anders Hamrén Ombud 
5 Stefan Ragnebrink Ombud 
8 Peter Danielsson Ombud  
8 Britt Dahlman Ombud 
10 Clarence Arnstedt Ombud 
10    Jan Borgström Ombud 
10 Johanna Bjärving Ombud 
20 Carola Blomdahl Ombud 
21             Senadin Sela Ombud 
21          Tony Svensson Ombud 
21 Fredrik Nordahl  Ombud 
44 Marcus Liberg Ombud 
44 Torgny Åkerblom Ombud 
50 Deltar ej Ombud 
51 Jan Wasberg Ombud 
55 Björn Engren Ombud 
76 Simon Dahlberg Ombud 
76 Håkan Lindeberg Ombud 
84 Helena Lemnell Ombud 
86  Stefan Karlsson Ombud 
99     Per Eriksson Ombud 
106 Deltar ej Ombud 
114 Kjell Tetzlaff Ombud 
114 Marie Bergman Ombud 
114 Maria Ekelund Ombud 
129 Anders Thelin Ombud 
330 Nicklas Neumann Ombud 
330  Carina Regnell Ombud 
330  Louise Karlsson Åhörare 
410   Linda Edenmyr Ombud (deltog 15/9) 
410         Henrik Elmunger Ombud 
410 Per Hållberg Åhörare 
510 Deltar ej  Ombud 
   


