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Året har som vanligt präglats av turbulens och hög arbetsbelastning 
i våra myndigheter. Något som lett till att vissa av våra föreningar haft 
svårt att rekrytera fackliga förtroendevalda. Fortsatta omorganisationer på  
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Rekryteringsmyndigheten har 
bidragit till en hög arbetsbelastning för våra medlemmar. 

Förbundskansliet har trots personalomsättningar klarat sina uppgifter bra.

Den 10-12 januari var det åter dags för rikskonferensen Folk och Försvar i 
Sälen. En konferens som i år fyllde 70 år. Deltog gjorde bland många andra 
överbefälhavare Micael Bydén, försvarsminister Peter Hultqvist och utrikes-
minister Margot Wallström. Det pratades bland annat om NATO, Sveriges 
försvarsförmåga och Försvarsmaktens uppdrag. Försvarsförbundet represente-
rades av ordförande Håkan Sparr och vice ordförande Lena Sköld Gunnars-
son som var på plats under de tre dagarna. 

Hemsida

Försvarsförbundet lanserade under året en ny hemsida. Den nya webbplatsen 
har bättre tillgänglighet och är mer lättnavigerad än tidigare. Sidan är också 
responsiv, vilket betyder att den anpassar sig efter den enhet som används, 
exempelvis dator, surfplatta eller telefon, för att på så sätt underlätta för  
besökarna.

Förbundsveckan

Förbundsveckan hölls för femte året i rad där försvarsmaktsföreningen 55 på 
Berga tog hem priset för bästa genomförande. 

Förbundsmöte

I juni genomfördes vårt förbundsmöte med representanter för 20 föreningar 
på plats. Gästföreläsare var bland annat Svante Uhlin/OFR som pratade om  
PA 16 och Omställningsavtalet samt Emma Cedstrand som pratade om risker 
för utbrändhet.

Medlemsförmåner

Förbundet har från 1 november 2016 ett avtal med juristbyrån avtal24. För 
medlemmarna innebär det att de enkelt ska få klarhet i vad som gäller i deras 
situation och sedan få hjälp att skriva olika avtal till ett rabatterat pris. 

Året som gått
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Avtal

Ett nytt pensionsavtal för statligt anställda blev klart i februari. Tack vare det nya 
pensionsavtalet, PA 16, har bland annat Försvarsförbundets medlemmar nu 
möjlighet att löneväxla.

Ett nytt löneavtal för statligt anställda blev klart under året. Försvarsförbun-
det är nöjda över att de tre delarna som förbundsstyrelsen såg som viktigast att 
få med i avtalet finns med; det finns en avtalsperiod – det vill säga avtalet är 
inget tillsvidareavtal, det finns siffror i avtalet och vi har behållit valet mellan 
båda modellerna gällande löneförhandling – lönesättande samtal och facklig 
förhandling. Och med tanke på den höjda sjukfrånvaron inom staten känns 
det också väldigt bra att parterna har fokuserat mycket på arbetsmiljöfrågor

I maj kom Nämnden mot diskriminerings beslut: Försvarsmakten ska ge-
nomföra lönekartläggning. Försvarsförbundet anmälde som enda förbund 
Försvarsmakten till Nämnden mot diskriminering med förhoppningen att 
Nämnden skulle besluta att Försvarsmakten måste genomföra en lönekart-
läggning.

Ekonomi

För 2016 redovisar förbundet ett resultat på 1 664 977 kronor. Förbunds- 
styrelsen bedömer att förbundet står väl rustat ekonomiskt och att vi ska 
kunna genomföra en verksamhet med hög kvalitet för medlemmarnas bästa.

Håkan Sparr
Förbundsordförande
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Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden, 
varav 6 var telefonsammanträden. Ärenden som har behandlats har bland  
annat varit:

• PA 16
• Värvning/Rekrytering
• Budget 2017
• Avtalsrörelse 2016
• Förbundets ekonomiska placeringar
• Förbundsmöte 2016
• OFR konfliktfond
• Strategifrågor
• Kommunikationspolicy
• Kongress 2019
• Verksamhetsinriktning 2017

Internationella kontakter och besök

Under året har en förnyad kontakt tagits med våra nordiska grannländer vad 
gäller samarbete. Detta har resulterat i att de nordiska förbunden (Sverige, 
Norge och Danmark) har träffats i Stockholm i februari och i Köpenhamn i 
september.

Förbundsstyrelsens arbetsgrupper och utskott

Centrala utbildningar

Arbetsgruppen ska i första hand se över förbundets centrala utbildningar och 
ta fram förslag på förändringar. Arbetsgruppen presenterade sin slutrapport 
för förbundsstyrelsen i september. Förslaget överlämnades därefter till kansliet 
för att omhänderta tillämpliga delar.

I gruppen ingick Pia Almström Förbundsstyrelsen (sammankallande), Björn 
Engren förening 55, Marie Strömberg förening 330 samt Susanne Larsson-
Forman från förbundskansliet. 

Medlemsavgifter

Arbetsgruppen skall se över medlemsavgifterna med fokus på medlems- 
rekrytering. Under hösten tog arbetsgruppen fram ett förslag på medlems-
avgifter. Förslaget presenterades för förbundsstyrelsen i oktober. 

I gruppen ingår Per-Anders Andersson FS (sammankallande), Marie-Louise 
Svensson FS samt Per Gunnarsson FS.

Organisation och personal
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Arbetsgrupp Avtal

Gruppen har under 2016 inte genomfört några möten. I gruppen ingår 
Per Gunnarsson (sammankallande) och Lena Sköld Gunnarsson förbunds-
styrelsen samt Eva Rundlöf förbundskansliet.

Presidiet

Presidiet, som består av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden 
och kanslichefen, har under året haft 6 protokollförda sammanträden.  
Presidiets uppgift är dels att förbereda förbundsstyrelsens sammanträden, dels 
att fatta beslut på delegation från styrelsen.

Förbundskansliet

Vid årets slut hade kansliet följande organisation:
• Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman
• Annica Arnared, medlemsregister och ekonomi
• Hans Jonsson, ombudsman
• Gülseren Kiyak, sekreterare
• Anna Jonsson, chefredaktör/kommunikatör
• Robert Oidermaa, ombudsman
• Freddy Tullgren, ombudsman

Medlemsutveckling

Vid årets början uppgick antalet medlemmar till 3 985 stycken och vid årets 
utgång till 3 972 stycken. Antalet aktiva medlemmar var vid årets ingång 
2 839 stycken och vid årets utgång 2 821 stycken, fördelat på 1 660 män och 
1 161 kvinnor. Under året har 259 medlemmar sökt inträde i förbundet. Vid 
årets början uppgick antalet pensionärsmedlemmar till 1 146 stycken och vid 
årets utgång till 1 151 fördelat på 548 män och 603 kvinnor. 
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Förbundets verksamhet omfattar de militära myndigheterna inom  
Försvarsdepartementets område samt Fortifikationsverket som lyder under 
Finansdepartementet och Försvarshögskolan som lyder under utbildnings-
departementet. Majoriteten av förbundets medlemmar är anställda inom  
Försvarsmakten (FM). De delar av förbundets verksamhet som rör cen-
trala förhandlingar, centrala kurser, information, medlemsregister med mera  
omfattar alla medlemmar oberoende anställningsmyndighet. 
Den centrala fackliga verksamheten inom Försvarsmakten sköts av förbundet 
genom kansliets ombudsmän och redovisas i denna verksamhetsberättelse. 
Den centrala fackliga verksamheten inom Försvarets materielverk övergick till 
föreningsnivå vid halvårsskiftet. Verksamheten vid övriga myndigheter och 
Försvarsmaktens förband, centra och skolor sköts av de olika föreningarna 
och redovisas i deras respektive verksamhetsberättelse. Förbundsstyrelsen får 
regelbundet rapporter om utvecklingen vid de olika myndigheterna. 

Verksamhet och pågående organisationsförändringar

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket har under 2016 för första gången genomfört lönesät-
tande samtal efter beslut vid årsmötet.

Försvarets materielverk, FMV

Den 1 juli 2016 återgick förhandlingsmandatet för FMV till föreningarna. 
Förhandlingsmandatet hade då legat hos centrala förbundskansliet de se-
naste åren med anledning av överflyttningen till FMV från FM vad gäller 
delar av logistiken.

Under året har ombudsmän och förtroendevalda deltagit i sedvanliga sam-
verkansgrupper och förhandlingar. Det har skett en utvärdering av RALS 
2015 och förberedelse inför RALS 2016. Även detta år fick medlemmarna 
möjlighet att välja mellan facklig förhandling eller lönesättande samtal.

Det har också genomförts turordningsförhandlingar och omplacerings-
tilläggsförhandlingar mellan parterna. Ett stort arbete har pågått vad gäller 
BESTA-kodningen hos myndigheten.

Året avslutades med att en av regeringen tillsatt utredare föreslog en åter-
gång till Försvarsmakten för de delar av FMLOG som flyttades över till 
FMV med början 2013.

Verksamhet
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Försvarets radioanstalt, FRA

FRA har tecknat ett nytt arbetstidsavtal under 2016. Värdet av avtalet blev 
10 procent högre än det gamla avtalet.

Ralsförhandlingarna påbörjades under september månad och parterna har 
vid årets slut inte kommit överens om ett lokalt avtal.

Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolan blev i mars 2016 Försvarsförbundets nyaste förening efter 
att tidigare ingått i förening 114. Lokala fackliga representanter har även  
tidigare ingått i lokala samverkansgrupper på Försvarshögskolan men i och 
med att de nu är sin egna förening har de ännu större påverkansmöjligheter. 

Under året har föreningen för första gången förhandlat fram sitt egna RALS 
avtal samt fortsatt samverka i de lokala arbetsgrupperna.

Försvarsmakten, FM

Under 2016 har Försvarsmakten inlett sin omorganisation som skall pågå till 
december 2018. Förbundet har haft fokus bland annat på att FM ska ta fram 
planer för de medlemmar som är övertaliga så att målet om inga uppsägningar 
december 2018 ska infrias. Vidare har vi deltagit i en utvecklingsgrupp som 
ska ta fram ett nytt befattningssystem för civila inom FM.

Förbundet har deltagit i kollektivavtalsförhandlingar under året. I september 
sa FM upp två av avtalen. Förbundet agerade då tillsammans med Offentlig-
anställdas förhandlingsråd, OFR, och lyfte frågan till Arbetsgivarverket.Re-
sultatet blev att FM återtog uppsägningen och förhandlingarna återupptogs 
med krav på att de ska vara avslutade senast 28 februari 2017.

Förbundet kom överens om ett avtal med FM om att våra medlemmar ska ha 
möjlighet att avsätta lön eller semesterdagar till pension samt möjligheten att 
komma överens om förtroendearbetstid.

I maj 2016 beslutade Nämnden mot diskriminering att Försvarsmakten ska 
göra en lönekartläggning, och den skulle vara klar inom fyra månader efter 
att beslutet togs. Försvarsmakten riskerar annars att få betala ett vite på 2 
miljoner kronor. Försvarsförbundets tidigare anmälan ligger som grund för 
beslutet.
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Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, TRM

TRM har under året påbörjat en omorganisation som innebär att kontoren 
i Göteborg och Kristianstad stängs, nytt kontor öppnas i Malmö samt att  
kontoren i Stockholm och Karlstad blir kvar.

Avslutade tvister - Försvarsmakten

Felaktigt utbetald semesterlönegaranti

Försvarsmakten och Försvarsförbundet har gemensamt konstaterat att  
Försvarsmakten har begärt återkrav av felaktigt utbetalad semesterlönega-
ranti. Parterna enades om att Försvarsmakten till de medlemmar i Försvars-
förbundet som lämnat kvittningsmedgivande ska återbetala de belopp som 
understiger 6 000 kronor. Har ett kvittningsmedgivande skett för belopp som 
överstiger 6 000 kronor skall till medlemmen återbetalas 6 000 kronor samt 
hälften av det belopp som överstiger 6 000 kronor.

Brott mot diskrimineringslagen

Förbundet har påkallat tvisteförhandling mot Försvarsmakten om brott mot 
diskrimineringslagen för en enskild medlem. Då parterna inte kunde enas 
avslutades förhandlingen i oenighet. Inget skadestånd utbetalades.

Felaktig uppsägning av personliga skäl

Försvarsmakten sade upp en medlem på grund av personliga skäl.  
Förbundet ogiltigförklarade uppsägningen och förhandlingen avslutades 
med förlikning där medlemmen fick 300 000 kronor i ersättning och sade 
upp sig själv.

Bemanning utan samverkan

Försvarsmakten genomförde bemanning utan att samverka.  
Förbundet påkallade en tvisteförhandling vilken resulterade i att förbundet 
fick 15 000 kronor i skadestånd för brott mot MBL/ Samverkansavtalet.

Diskriminering i samband med en tjänstetillsättning

Försvarsmakten diskriminerade en av förbundets medlemmar i samband 
med en tjänstetillsättning. Förbundet påkallade en tvisteförhandling.  
Tvisten avslutades då medlemmen utträdde ur förbundet innan tvistens  
avslutande.
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Brott mot anställningsavtalet samt MBL

Försvarsmakten beslutade att en medlems sjukskrivning var ogiltig efter-
som man ansåg att medlemmen inte var sjuk när sjukanmälan gjordes.  
Försvarsförbundet påkallade en tvisteförhandling för brott mot anställnings-
avtalet samt MBL. Förhandling avslutades i enighet och medlemmen fick 
tillbaka den avdragna lönen samt att Försvarsmakten erkände att beslutet om 
avdrag på lönen var felaktigt.

Avslutade tvister - Försvarets materielverk

Felaktig tillämpning av avtal och bestämmelser angående pensionsålder

OFR/S påkallat tvist mot FMV gällande felaktig handläggning av arbets-
givaren i samband med ansökan om pensionsersättning för en av förbundets  
medlemmar. Medlemmen erhöll en ekonomisk kompensation och skade-
stånd på 130 000 kronor.

Tvist rörande övergångsbestämmelser och pensionsålder

OFR/S på kallat central tvisteförhandling mot Arbetsgivarverket (FMV)  
rörande tillämpningen av pensionsavtalet PA 91 och övergångsbestämmelserna 
angående pensionsålder. Parterna enades, utan att frånfalla respektive stånd-
punkt, för tvistens lösande om att arbetsgivaren till medlemmen utbetalar 20 000  
kronor.
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Utbildning

Förbundskurser

Försvarsförbundet har i sitt centrala utbud tre permanenta kurser: grundkurs, 
lag- och avtalskurs samt samverkan- och förhandlingskurs.

Grundkursen har målet att ge grundläggande facklig kunskap. Deltagarna får 
verktyg och inspiration för att komma igång med sitt fackliga uppdrag. Under 
tre dagar får deltagarna en översiktlig inblick i grundläggande lagar och avtal.
Lag-och avtalskursen har målet att ge mer kunskaper och de lagar och avtal 
som våra förtroendevalda behöver i sina uppdrag. Kursen bygger på problem-
lösning i grupparbeten.

Samverkan- och förhandlingskursen ger kunskap om förhandling och sam-
verkan och ger deltagarna praktisk övning genom rollspel. En viktig del av 
kursverksamheten är också att deltagarna får ett utökat kontaktnät.

Förbundet har under året genomfört en grundkurs och en samverkan- och 
förhandlingskurs. Lag- och avtalskursen ställdes in då det var för få anmälda 
deltagare.

Utöver de kurser som normalt ingår i förbundets grundutbud hölls också en 
kurs i diskriminering och lönekartläggning med 12 deltagare.
Förbundet har fortsatt sitt samarbete med Tull-Kust vad gäller centrala utbild-
ningar. Vilket innebar att Tull Kust hade deltagare både på förbundets grund-
kurs, samverkan- och förhandlingskursen samt på kursen om diskriminering 
och jämställdhet.

Konferens 

Under året genomfördes en 3 i 1-konferens för föreningarnas ordföranden 
och medlemsredovisare. Under konferensen fick deltagarna utbildning i det 
uppdaterade medlemsregistret, information om försäkringar samt presenta-
tion av förbundets nya hemsida.

Bidrag till lokalt genomförd utbildning

Till utbildningar som föreningarna anordnar lokalt utbetalas ett eko-
nomiskt bidrag. Bidraget ökade till 300 kronor per deltagare vid hel-
dagsutbildning och 150 kronor per deltagare vid halvdagsutbildning.  
Det maximala beloppet per förening och år är 15 000 kronor. Under året 
har totalt 12 600 kronor utbetalats till två föreningar som genomfört facklig 
basutbildning för medlemmar, platsombud och styrelser.



FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 2016 | 11

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

Informationsnytt

Informationsnytt är förbundets digitala nyhetsbrev som skickas till alla 
 föreningar för vidare spridning lokalt. Under året skickades 26 Informa-
tionsnytt.

Profilprodukter

Förbundet tog under året fram fyra nya profilprodukter.

Hemsida

Förbundet lanserade under året en ny hemsida på samma adress som tidigare, 
www.försvarsförbundet.se. Den nya webbplatsen är mer användarvänlig och 
besökarvänlig än den tidigare, samt responsiv vilket innebär att den anpas-
sar sig efter hur du besöker den, exempelvis via din telefon eller laptop.  
På hemsidan finns även viss information bakom inloggning så som trycksaker, 
blanketter med mera. Varje medlem har också sin egen sida. I samband med 
lanseringen av den nya webbplatsen togs webbarkivet bort. 

Medlemstidning

Medlemstidningen Om Försvarsförbundet skickas till alla medlemmar, såväl 
aktiva som pensionärsmedlemmar. Om Försvarsförbundet strävar efter att 
spegla förbundets arbete i allmänhet och de verksamheter som prioriterats 
av kongressen i synnerhet. Medlemstidningen har under året lyft frågor 
om bland annat avtal, lön, fackligt engagemang, den svenska modellen och 
jämställdhet. Tidningen prioriterar den vardagsnära, fackliga verksamheten. 
Om Försvarsförbundet kom under 2016 ut med fyra nummer om 24 sidor. 
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Medlemsförmåner

Försäkringar

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

Arbetsskadeärenden

För handläggning av mer komplicerade arbetsskadeärenden anlitar förbundet 
LO-TCO Rättsskydd. Det kan exempelvis gälla en överklagan av ett beslut 
från Försäkringskassan, Förvaltningsrätten eller AFA Försäkring. Det finns 
för närvarande ett ärende från förbundet under handläggning. Under 2016 
nyanmäldes två ärenden och tre avslutades. 

Sensus

Försvarsförbundet har ett löpande avtal med studieförbundet Sensus, vilket 
innebär att medlemmarna har 50 procents rabatt (högst 600 kronor) per ut-
bildning eller aktivitet på det fasta och öppna utbudet och på kulturprogram. 
Rabatten kan användas en gång per medlem och halvår. Under 2016 använ-
des förmånen vid ett tillfälle.

avtal24

Förbundet har från 1 november 2016 ett avtal med juristbyrån avtal24. För 
medlemmarna innebär det att de enkelt ska få klarhet i vad som gäller i deras 
situation och sedan få hjälp att skriva olika avtal till ett rabatterat pris. 

Samarbetsorganisationer

ISF Sverige AB

ISF Sverige AB erbjuder rabatterade prenumerationer på tidningar till  
samtliga 600 000 medlemmar i fackförbunden Försvarsförbundet, Unionen, 
Vision, ST och Finansförbundet.
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Förbundsstyrelsen för Försvarsförbundet får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Försvarsförbundet är en facklig organisation som tillhör centralorganisatio-
nen TCO. Försvarsförbundet organiserar verksamma inom försvaret och 
närstående verksamhetsområden.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

I juni ägde förbundsmötet rum där 20 av förbundets 23 föreningar deltog. 
Fem motioner lämnades in och behandlades. Ett fyllnadsval av en förbunds-
styrelse suppleant företogs där Heidi Tauriainen förening 310 FMV valdes.

Under året har TCO startat sin tankesmedja, Futurion. Förbundet har gått in 
som aktieägare.

Förbundsstyrelsen genomförde under augusti ett planeringsinternat.

Försvarsförbundet har under året lanserat en ny hemsida och ett uppdaterat 
medlemsregister. 

Föreningsbidrag infördes 1 januari 2016, efter kongressbeslut 2015. Fören-
ingar med knappa tillgångar, det vill säga föreningar som har under 
30 000 kronor i kassan kan söka föreningsbidrag till fackliga medlemss- 
aktiviteter. Bidrag kan erhållas med maximalt 300 kronor per deltagare och 
dag. Under året har totalt 15 097 kronor. utbetalats till fyra föreningar.

Framtiden 

Förbundsstyrelsen har fokus på medlemsvärvning det närmaste året. Förbun-
det har anställt en ombudsman med inriktning på medlemsvärvning samt har 
ett nytt värvningsmål som innebär att Försvarsförbundet ska ha 3 000 aktiva 
medlemmar till kongressen 2019. 

Förbundets inriktning för 2017 är ett antal träffar med våra försvarspolitiker 
för att ta upp viktiga frågor för förbundet.

 

Årsredovisning 2016
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Flerårsöversikt (tkr)

År 2016 2015 2014 2013

Medlemsavgifter 9 859 10 083 10 081 9 824
Resultat efter finansiella poster 3 020 3 277 21 752 1 373
Balansomslutning 59 694 58 116 55 523 34 356
Antal aktiva medlemmar 2 821 2 839 2 911 2 964

Förslag till vinstdisposition

Förbundsstyrelsen föreslår att till Försvarsförbundets förfogande:
Balanserat resultat      55 979 041 kronor
årets vinst   1 664 977 kronor

Summa   57 644 017 kronor

Förbundsstyrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
I ny räkning överförs   57 644 017 kronorr

   57 644 017 kronor

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

Resultaträkning

 Not nr 2016-01-01       2015-01-01 
  - 2016-12-31 - 2015-12-31 
   
Förbundsintäkter

Medlemsavgifter  9 859 037 10 083 233
Annonsintäkter  14 400 36 700 
Övriga intäkter  97 826 448 214

Summa intäkter  9 971 263 10 568 147
    
Förbundskostnader

Kostnader för förtroendevalda 2 -2 190 196 -2 468 126
Övriga externa kostnader  -3 743 515 -4 078 608 
Personalkostnader 3 -5 857 537 -5 583 033
Avskrivningar av materiella och   -751 390 -353 652
immateriella anläggningstillgångar 
  
Övriga rörelsekostnader 4 -627 863 -834 277

Summa förbundskostnader  -13 164 501 -13 317 696

Resultat före finansiella poster  -3 193 238 -2 749 549

Resultat från finansiella poster

Realisationsvinst aktier 5 4 832 598 7 436 471
Realisationsförlust aktier  -2 454 777 -4 598 063
Utdelning aktier  4 017 381 3 188 651
Nedskrivning av aktier och andelar  -177 132 0
Ränteintäkter  259 260
Räntekostnader  -4 720 -361

Summa finansiella poster  6 213 609 6 026 958

Resultat före skatt  3 020 371 3 277 409
Skatt på årets resultat  -1 355 394 -1 288 505

ÅRETS RESULTAT  1 664 977 1 988 904
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggninstillgångar 

Hemsida 6 876 817 895 144
Summa immateriella anläggningstillgångar 876 817 895 144

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och dataprogram 7 1 496 853 1 615 101 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 496 853 1 615 101

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i andra företag 8 0 0
Aktier och andelar 9 55 201 693 54 203 929
Andra långfristiga fodringar 10 150 000 150 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 55 351 693 54 353 929

 
Summa anläggningstillgångar  57 725 363 56 864 174

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  1 631 0
Övriga fordringar  113 65 084
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 11 348 081 512 535

Summa kortfristiga fordringar  349 825 577 619

Kassa och bank  1 618 375 674 544

Summa omsättningstillgångar  1 968 200 1 252 163

    
SUMMA TILLGÅNGAR  59 693 563 58 116 337
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Balansräkningen fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL 12
Fritt eget kapital

Balanserat resultat  55 979 040 53 990 137
Årets resultat  1 664 977 1 988 904

Summa eget kapital  57 644 017 55 979 041

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  279 608 282 460
Aktuell skatteskuld  789 276 819 164
Övriga skulder  205 502 139 689
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 13 775 160 895 983

Summa kortfristiga skulder  2 049 546 2 137 296

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 693 563 58 116 337

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Allmänna upplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhål-
lande till föregående år. Dock har ett avsteg gjorts från årsredovisningslagen 
beträffande den särskilda redovisningsposten i resultaträkningen av de förtro-
endevaldas kostnader. Motiveringen till detta är att förbundet vill visa den 
sammanlagda kostnaden för de förtroendevaldas arbete.

Värderingsprinciper med mera

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

Materiella anläggningstillgångar

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

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med av-
drag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Till-
gångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningar 
enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av fem år.

Fordringar

Fordringar är redovisade till belopp varmed de beräknas inflyta.

Värdepapper

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



FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 2016 | 19

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Upplysningar till enskilda poster

Not 2) Kostnader för förtroendevalda   2016 2015

Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden
Kvinnor 3 2
Män 4 5

Totalt 7 7 

 
Personer i ledande ställning
Kvinnor 0 0
Män 1 1

Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden:
Arvoden och andra ersättningar  919 277 809 915 
Sociala avgifter 278 437 254 475

Totalt 1 197 728 1 064 390

Not 3) Personal 2016 2015

Medelantalet anställda 
Kvinnor 4 6
Män 3 1

Totalt 7 7 

Personalkostnader
Löner och ersättningar 3 610 820 3 713 225 
 
Sociala avgifter 1 151 393 1 173 020 
 
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt 735 401 686 464

Totalt 5 497 614 5 572 709 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Not 4) Övriga externa kostnader 2016 2015

Avgifter och bidrag
TCO 275 480 308 566
TAM 13 951 13 799
Övriga organisationer 5 900 8 325
Administrationsbidrag 159 625 308 230
Övrigt 26 350 7 000

Summa avgifter och bidrag 481 306 645 920 

Not 5 Realisationsvinst aktier  2016 2015

Realisationsvinst på noterade innehav 4 782 188 7 436 471
Realisationsvinst på onoterade innehav 50 409 0

Summa realisationsvinst aktier 4 832 597 7 436 471

Not 6 Hemsida 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 895 144 0
Inköp 157 078 895 144

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 052 222 895 144
Årets avskrivningar -175 405 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -175 405 0

Utgående redovisat värde 876 817 895 144 

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Not 7) Inventarier och dataprogram 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde  2 643 964 3 690 285
Inköp 457 737 878 934
Utrangeringar 0 -1 925 255

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 101 701 2 643 964

Ingående avskrivningar -1 028 863 -2 600 646
Utrangeringar 0 1 925 435
Årets avskrivningar -575 985 -353 652
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 604 848 -1 028 863

Utgående redovisat värde 1 496 853 1 615 101

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Not 8) Andelar i andra företag 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 7 618
Avveckling 0 -7 618

Utgående redovisat värde 0 7 618

Avser andelar i Stoff Holding AB, org. 556952-9984. Likvidation är avslutad 2015-
08-21.

Not 9) Aktier och andelar   2016-12-31 2015-12-31

Noterade aktier  Antal Bokfört värde Marknadsvärde
Alfa Laval 12 000 304 190 1 809 600 
Atlas Copco B 15 000 1 300 816 3 729 000 
Betsson B 25 000 1 496 174 2 197 500 
Bilia A 25 000 2 359 699 5 237 500
Bonava B 15 000 813 829 2 118 00
DNB Bank ASA 40 000  3 911 172 5 392 800 
Hennes & Mauritz B 17 000 2 726 769 4 307 800
Investor B 13 000 1 630 883 4 426 500
Kindred Group SDB 46 000 3 641 502 3 935 300 
Kinnevik B 27 000 5 092 617 5 894 100 
Klövern AB 250 000 0 2 387 500 
NCC B 15 000 1 446 808 3 381 000 
Neste OYJ 15 000 1 920 968 5 245 050 
Novo Nordisk AS B 10 000 2 227 174 3 285 630 
Sampo Insurance A 12 000 4 188 105 4 896 146 
SEB A 60 000 4 381 402 5 733 000 
Skanska B 20 000 2 333 336 4 302 000
Stora Enso OYJ R SEK 45 000 3 236 590 4 407 750 
Swedish Match 12 000 2 365 034 3 477 600 
Telia Company 80 000 2 974 342 2 936 800 
Trelleborg B 20 000 3 212 106 3 586 000
Volvo B 40 000 3 638 176 4 256 000 

Summa noterade aktier  55 201 692 86 942 576

Ej noterade aktier

Förbundet har även 15 andelar av totalt 20 827 st  1
i föreningen Bergendal Meetings
Förbundet har även 2 andelar av totalt 1 000 st i  
Futurion AB, org nr 559008-4967.  177 132
Nedskrivning 2016-12-31  -177 132
Bokfört värde  0 
 - 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Not 10) Andra långfristiga fodringar  2016-12-31 2015-12-31

Deposition  150 000 150 000 
Summa andra långfristiga fodringar  150 000 150 000

 
 
Not 11) Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter   2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda kostnader  329 476 257 490 
Medlemsavgifter  18 605 255 045
Summa förutbetalda kostnader/   348 081 512 535 
upplupna intäkter

Not 12) Förändring av eget kapital  2016-12-31 2015-12-31

Belopp vid årets ingång  55 979 040 53 990 136
Årets vinst  1 664 977 1 988 904

Belopp vid årets utgång  57 644 017 55 979 040

Not 13) Upplupna kostnader  2016-12-31 2015-12-31

Semesterlöneskuld  173 045 208 174
Sociala avgifter  184 469 192 886 
Övrigt  417 646 494 923

Summa upplupna kostnader  775 160 895 983
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Stockholm den 15 mars 2017

Håkan Sparr  Pia Almström  Per- Anders Andersson
Förbundsordförande

Lena-Sköld Gunnarsson   Per Gunnarsson  

Jesper Nyberg   Marie-Louise Svensson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2017.
Grant Thornton Sweden AB

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

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försvarsförbundet för år 
2016. Förbundets årsredovisning ingår på sidorna 13-23 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finan-
siella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och ba-
lansräkningen.

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 förtroendevalde revisorns ansvar". Vi är oberoende i för-
hållande 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 ändamålsen-
liga 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 2016 (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.

Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Försvarsförbundet 
Organisationsnr 802001-1493
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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 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 
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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 fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om 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 förbundet 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 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 förbundets resultat och 
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Försvarsförbundet för år 2016.
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalande

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 förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 

Bilaga 1



FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 2016 | 27

revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret 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 förbundet.
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 förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den 
auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
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 
förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet.

Stockholm den 15 mars 2017

Lena Johnson  Martina Brisman Anders Wilhelmsson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
Grant Thornton Sweden AB
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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, FM - HKV, Stockholm

Suppleant

Inträder i förbundsstyrelsen enligt rullande schema i följande turordning
Carola Blomdahl, FM – SWEDEC
Heidi Tauriainen, FMV, Karlskrona

Förtroendevalda revisorer

Ordinarie

Martina Brisman, FM, Stockholm
Anders Wihelmsson, FM, Stockholm

Suppleanter

Maria Ferngren, FMV, Stockholm

Auktoriserad revisor

Lena Johnson, Grant Thornton, Stockholm
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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

TCO NÄTVERK

TCO tankesmedja – stämma

Håkan Sparr, ordinarie
Ersättare Lena Sköld-Gunnarsson, ersättare

NÄTSOC/Program Välfärd

Freddy Tullgren

TCO fackliga akademi

Eva Rundöf

Kommunikationsansvariga inom TCO-förbunden

Anna Jonsson

Webbansvariga inom TCO-förbunden

Anna Jonsson

Pressansvariga inom TCO-förbunden

Anna Jonsson

TCOs rekryteringsnätverk

Freddy Tullgren
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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 Jonsson

OFR ÖVERSTYRELSE

Håkan Sparr, ordinarie
Lena Sköld Gunnarsson, 1:a suppleant
Eva Rundlöf, 2:e suppleant

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

OFR/S STYRELSE

Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, suppleant

OFR SAMVERKANSORGAN FÖR DE STATLIGA FÖRBUNDSOMRÅDENA

Håkan Sparr, ordinarie

KÅPAN PENSIONERS FÖRSÄKRINGSFÖRENING 

Håkan Sparr, ledamot
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RÅDET FÖR PARTSGEMENSAMT STÖD INOM DET STATLIGA OMRÅDET

Representantskap ledamot Håkan Sparr
ÖVRIG REPRESENTATION

Försvarsförbundet/Folksam Försäkringskommitté

Annica Arnared
Eva Rundlöf 
Håkan Sparr

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

Försvarsmaktens Samverkansgrupper
ÖB
Håkan Sparr
ersättare: Eva Rundlöf
Ledningssystem, LedS
Hans Jonsson
ersättare Eva Rundlöf
Produktion
Hans Jonsson
ersättare Eva Rundlöf
Insats
Robert Oidermaa
ersättare Hans Jonsson
LedS/Personal
Robert Oidermaa
ersättare Eva Rundlöf
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Alla myndigheter och förband inom Försvarsmakten har samverkansorgan 
där Försvarsförbundet samverkar. Enligt förbundsstyrelse beslut så represente-
ras förbundet centralt av en ombudsman vid förbandet FMLOG.

Försvarsmakten - FMLOG
Samverkansgrupp
Hans Jonsson
ersättare Robert Oidermaa

Försvarets materielverk
Arbetsgrupp trygghetsfrågor, AGT
Freddy Tullgren
ersättare Hans Jonsson

ISF Sverige AB

Överstyrelse 
Jesper Nyberg
Styrelse 
Håkan Sparr
Valberedning
Hans Jonsson

STs arbetslöshetskassa

Styrelse
Lena Sköld Gunnarsson, ordinarie
Håkan Sparr, suppleant
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Förbundets material

• Att synas 
(värvningsbroschyr, framtagen 2013, uppdaterad 2016)

• Fackligt ABC
(alfabetisk uppslagsbok för förtroendevalda, uppdaterad 2016)

• Försvarsförbundet - TCO-förbundet nära dig
(värvningsbroschyr, uppdaterad 2016)

• Handledning för valberedare 
(framtagen 2014 - uppdaterad 2016)

• Handbok för lönesättande samtal
(broschyr framtagen 2014 - uppdaterad 2016)

• Medlemsförsäkringar
(framtagen i samarbete med Folksam, 2016)
• Lathund Personalförsörjningnämnden
(handbok - framtagen 2015)
• Förbundsstyrelsens anvisningar för redovisning av medlemmar och avgifter
(Uppdaterad 2016)
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Antal aktiva medlemmar per förening 
2016-12-31

Förening Antal Förening Antal
1 122
2    FM Kungsängen 98 105  Fortifikationsverket RF 36
5    FM Karlberg 13 106  FM Luleå 26
8    FM Skövde 125 114  FM Stockholm 216
10  FM Enköping 168 129 Rekryteringsmyndigheten RF 27
20  FM Eksjö 20 320  FMV RF 75
21  FM Halmstad 53 330  FMV RF 660
50  FM Karlskrona 59 410  FRA RF 181
51  FM Karlskrona 188 510  FHS 26
55  FM Berga 24
76  FM Såtenäs 108
84  FM Linköping 41
86  FM Ronneby 34
99  FM Boden 76
44  FMTIS RF 445

SUMMA 2821
RF står för rikstäckande förening
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