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Året har inneburit hög arbetsbelastning vilket har märkts bland våra 
medlemmar och förtroendevalda. Något som har lett till svårigheter att fylla 
upp och rekrytera förtroendevalda och gör att vi hamnar i svårigheter vad 
gäller samverkan och förhandling ute på våra myndigheter. För att upprätthålla 
den fackliga insynen på våra myndigheter så är våra förtroendevalda en 
förutsättning.

I januari genomfördes Rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen. Deltog gjorde 
bland många andra statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hult-
qvist, inrikesminister Anders Ygerman, överbefälhavare Micael Bydén samt 
Gudrun Persson och Fredrik Westerlund, båda från Totalförsvarets forsknings-
institut. Det pratades bland annat om det säkerhetspolitiska läget, Sveriges 
totalförsvarsförmåga samt läget idag och nödvändiga åtgärder för framtiden.
Ordförande Håkan Sparr och vice ordförande Lena Sköld Gunnarsson var på 
plats under dessa dagar och representerade Försvarsförbundet.

Metoo-upproret startade under hösten där kvinnor från en mängd olika  
branscher vittnade om sexuella övergrepp och trakasserier. Under senhösten 
kom uppropet #givaktochbitihop som 1 730 kvinnor från Försvarsmakten 
stod bakom. Försvarsförbundet har bevakat frågan noga och tar den på mycket 
stort allvar. Kränkningar, trakasserier och övergrepp hör inte hemma i något 
sammanhang. Det är tydligt att omfattningen av sexuella trakasserier samt den 
tystnadkultur och rädsla för att anmäla som råder är betydligt större än vad vi 
tidigare förstått. Man kan konstatera att det är ett stort arbete som måste till för 
att förändra kulturen och förankra värdegrunderna inom alla försvarsmyndig-
heterna. Alla våra medlemmar ska kunna känna att frågan har hög prioritet och 
att sexuella trakasserier aldrig är acceptabla.

Under 2017 beslutades att FMV FSV och eventuellt andra delar ska överföras 
till Försvarsmakten. 

Regeringen beslutade under våren att totalförsvarspliktiga kvinnor och män 
ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med 
värnplikt. Regeringens uppfattning är att personalförsörjningen av det militära 
försvaret ska bygga dels på frivillighet och dels på totalförsvarsplikt för att upp-
fylla de mål som riksdagen angett avseende förbands- och personaluppfyllnad. 
Vi menar att beslutet kan gynna våra medlemskategorier, dels på Rekryterings-
myndigheten med utökade personella resurser, men även inom andra myndig-
heter som FMV och Försvarsmakten.

Året som gått
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Förbundsveckan

Förbundsveckan hölls för sjätte året i rad där förbundets nyaste förening, 510 
på Försvarshögskolan, tog hem priset för bästa genomförande. Det gav dem 
ett tillskott på 7 000 kr till föreningskassan. 

Förbundsmöte

Förbundsmötet hölls den 31 maj till 1 juni med representanter från våra  
föreningar. Gästföreläsare var från Finansförbundet Kristina Heyman som  
pratade om lönekartläggning, OFR:s arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius som 
pratade om jobb och hälsa i offentlig sektor samt Rysslands säkerhetspolitiska 
utmaningar inom och utom landet, Christian Allerman.

Avtal

Den 4 oktober kunde OFR/S, P, O träffa ett treårigt kollektivavtal med  
Arbetsgivarverket. Avtalet, som är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017, 
innebar bland annat löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på 
minst 6,5 procent. För oss är siffersatta löneökningar en förutsättning för 
att våra medlemmar ska kunna få en reallöneutveckling. Vi är också stolta 
över att med det här avtalet kunnat förbättra både tjänstepensionsavtalet och 
personskadeavtalet.

Ekonomi

För 2017 redovisar förbundet ett resultat på 9 145 443 kronor. Förbundssty-
relsen bedömer att förbundet står sig väl rustat och att vi ska 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 
7 var telefonsammanträde. Ärenden som har behandlats har bland annat varit:
• Avtalsrörelse 2017
• Värvning/Rekrytering
• Budget 2018
• Materiel- och logistik utredningen
• Förbundets ekonomiska placeringar
• Förbundsmöte 2017
• OFR konfliktfond
• Strategifrågor
• Dataskyddsförordningen
• Kongress 2019
• Jubileumsskriften inför förbundets 100-årsjubileum
• Verksamhetsinriktning 2018

Internationella kontakter och besök

Under året har förbundet träffat våra nordiska grannländer (Norge och 
Danmark) för erfarenhetsutbyte och diskutera möjliga områden att samarbeta 
kring. Mötet ägde rum i Norge under mars månad.

Förbundsstyrelsens arbetsgrupper och utskott

Stadgegruppen

Arbetsgruppen har under året gjort en översyn och därefter revidierat för-
eningsbidraget. Arbetsgruppen presenterade sin slutrapport för förbunds-
styrelsen i december. I gruppen ingår Per Gunnarsson (sammankallande), 
Lena Sköld Gunnarsson samt Pia Almström ur förbundsstyrelsen.

Arbetsgrupp Avtal

Gruppen har under 2017 inte genomfört några möten. 

I gruppen ingår Per Gunnarsson (sammankallande) och Lena Sköld  
Gunnarsson ur förbundsstyrelsen samt Eva Rundlöf ur 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.

Organisation och personal
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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 Lundmark, chefredaktör/kommunikatör
• Robert Oidermaa, ombudsman
• Freddy Tullgren, ombudsman

Medlemsutveckling

Vid årets början uppgick antalet medlemmar till 3 969 stycken och vid årets 
utgång till 3 934 stycken. Antalet aktiva medlemmar var vid årets ingång 
2 821 stycken och vid årets utgång 2 810 stycken, fördelat på 1 656 män och 
1 154 kvinnor. Under året har 267 medlemmar sökt inträde i förbundet. Vid 
årets början uppgick antalet pensionärsmedlemmar till 1 143 stycken och vid 
årets utgång till 1 124 fördelat på 535 män och 589 kvinnor. 
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Förbundets verksamhet omfattar de militära myndigheterna inom  
Försvarsdepartementets område samt Fortifikationsverket som lyder under 
Finans-departementet och Försvarshögskolan som lyder under utbildnings- 
departementet. Cirka 61 procent av medlemmarna är anställda inom  
Försvarsmakten (FM). De delar av förbundets verksamhet som rör  
centrala förhandlingar, centrala kurser, information, medlemsregister 
med mera omfattar alla medlemmar oberoende anställningsmyndighet.  
Den centrala fackliga verksamheten inom Försvarsmakten sköts av förbun-
det genom kansliets ombudsmän och redovisas i denna verksamhetsberät-
telse. Verksamheten vid övriga myndigheter och Försvarsmaktens förband, 
centra och skolor sköts av de olika föreningarna och redovisas i deras respek-
tive verksamhetsberättelse. Förbundsstyrelsen får regelbundet rapporter om  
utvecklingen vid de olika myndigheterna.

Verksamhet och pågående organisationsförändringar

Fortifikationsverket

Efter årsmötet 2017 lades föreningen ner då inga kandidater fanns till 
styrelsen. Enligt förbundsstyrelsens beslut övergick då förhandlings- 
ansvaret till kansliet. Under året har vi samverkat i olika samverkansgrupper, 
skrivit RALS avtal samt biträtt en enskild medlem i ett anställningsärende.

Försvarets materielverk, FMV

Under 2017 har arbetet på FMV pågått lokalt genom att förtroendevalda har  
ingått i de olika samverkansgrupper som finns på myndigheten samt kallat 
eller deltagit i förhandling som rör Försvarsförbundets medlemmar. Det har 
också under året klargjorts hur MLU (materiel- och logistikutredningen) 
kommer påverka myndigheten. För Försvarsförbundet innebär det beslut som 
är taget att en stor del av våra medlemmar kommer få en ny arbetsgivare i 
form av Försvarsmakten. 

Försvarsförbundet centralt har även företrätt medlemmar i en omorganisation 
och efterföljande omplaceringsutredning på FMV T&E. 

Under hösten samlades platsombud från hela landet för en tvådagars- 
konferens där både lokala och centrala förbundsrepresentanter utbildade och  
diskuterade aktuella ämnen bland annat värvning, RALS och lönekartläggning.  

Verksamhet
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Försvarets radioanstalt, FRA

FRA tecknade ett ettårigt RALS avtal november 2017. Kansliet har deltagit 
i förhandlingar när det gällde smärre justeringar av det nya arbetstidsavtalet. 

Efter samverkan har arbetsgivaren genomfört en omlokalisering på en ort 
inom FRA.

Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolan har fortsatt sitt arbete att representera medlemmar i lokala 
samverkansgrupper och i förhandlingar. 

Försvarsmakten, FM

Den 6 april 2017 tecknade Försvarsförbundet ett nytt arbetstidsavtal och 
rörlighetsavtal med Försvarsmakten. Partsgemensamma utbildningar på varje 
förband genomfördes. I november samlade vi alla föreningar för utbildning i 
avtalen med fokus på våra medlemskategorier.

Försvarsmakten informerade i början av året om planer på att flytta ut  
försvarsgrenstaberna samt säga upp lokaler i centrala Stockholm för minska 
hyreskostnaderna. En arbetsgrupp bestående av ATO och representanter från 
Högkvarteret (HKV) bildades för att genomföra ett arbete enligt samverkans-
avtalet samt riskanalys. I december samverkades förslaget om utflyttning av 
staberna. 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, TRM 

Under året har stort fokus legat på rekryteringsprocessen inom myndighe-
ten. Här jobbar ATO och arbetsgivaren tillsammans i en anställningsgrupp.  
Förutom nyrekrytering har Rekryteringsmyndigheten med anledning av 
förestående pensionsavgångar även ersättningsrekryterat en hel del personal.

Under 2018 har följande lokaliseringsförändringar skett inom myndigheten:
avveckling av arbetsplatserna i Göteborg och Kristianstad, förberedelse inför 
etablering av ny arbetsplats i Malmö, uppstart flytt av huvudkontoret från 
Karolinen till nya lokaler i Karlstad, projekt uppstartat angående flytt av  
arbetsplatsen i Stockholm (Hangövägen).

Ett nytt lokalt avtal om lönerevisioner 2017-2020 har tecknats.

Försvarsförbundet har under året samverkat med arbetsgivaren angående 
bland annat budgetunderlag, årsredovisning, verksamhetsplan, arbetsmil-
jö, organisationsförändringar, kompetensutvecklingsplanering, utvärdering 
SAM.  En utveckling/översyn av TRM:s lokala samverkansavtal har även 
påbörjats.
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Remissvar till Försvarsdepartementet  

Försvarsförbundet har under året lämnat remissvar från två utredningar: 
Utredningen om en robust personalförsörjning av det militära försvaret samt  
Betänkande av översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvars-
makten.

Avslutade tvister - Försvarsmakten

Tvist gällande brott mot kollektivavtal

Förbundet företrädde under 2017 en enskild medlem då denne rekryterats 
in sent till utlandstjänst men inte fick ut vakanstillägget. Efter förhandling 
erkände Försvarsmakten fel i hanteringen och tillägget betalades ut.

Tvist gällande brott mot förtroendemannalagen och föreningsrätten

Förbundet har under året påkallat tvisteförhandling angående brott mot 
Förtroendemannalagen och föreningsrätten. Detta då vi ansåg att en Försvars-
maktens organisationsenheter felaktigt försökt utesluta en förtroendevald från 
förhandlingar och samverkansforum. Efter förhandling enades parterna om 
att avsluta tvisten efter att Försvarsmakten medgivit att de var av åsikten att 
behandlingen av vår förtroendevalda inte var förenlig med den respektfullhet 
som krävs mellan parterna. De erkände även att det är kollektivavtalsslutande  
förbund som utser sina representanter, vilket arbetsgivaren inte har att påpeka.  
Försvarsmakten åtog sig att påpeka dessa saker för aktuell organisationsenhet 
i särskild ordning.

Tvist gällande felaktigt utbetalad ersättning

Under året har förbundet, efter tvisteframställan från Försvarsmakten,  
företrätt en medlem som invänt mot betalningskrav gällande felaktigt  
utbetalad ersättning. Försvarsmakten erkände efter genomförd förhandling 
att preskriptionstiden för att väcka tvist hade gått ut och ärendet avskrevs.  
Försvarsmaktens HR Centrum åtog sig även att se över vad de kan göra för 
att framtida handläggning skall ske snabbare. 

Tvist gällande felaktigt utbetalad ersättning

Förbundet har, efter tvisteframställan från Försvarsmakten, företrätt en  
medlem  som invänt mot betalningskrav gällande felaktigt utbetalad ersätt-
ning. Parterna enades i förhandling om att det inte var tvistbart att återbetal-
ning skulle ske. Medlemmen erbjöds därför en avbetalningsplan som godtogs. 
Försvarsmaktens HR Centrum åtog sig även att se över vad de kan göra för 
att framtida handläggning skall ske snabbare. 
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Tvist gällande pensionsålder

Försvarsmakten har ändrat pensionsåldern för ett antal av våra medlemmar 
utan förhandling. Förbundet påkallade en tvist vilket resulterade i att en 
medlem fick höjd pensionsålder och övriga fick behålla den ursprungliga 
pensionsåldern.

Brott mot samverksansavtalet och medbestämmandelagen

Ett förband i försvarsmakten ändrade i ett lokalt avtal utan att förhandla. 
Förbundet påkallade en tvist och erhöll ett skadestånd för brott mot  
samverkansavtalet och medbestämmandelagen, MBL, på 15 000 kronor.

Brott mot personuppgiftslagen och samverksansavtalet

Medlemmar på en avdelning inom Försvarsmakten kände sig kränkta i och 
med att chefen hade fattat beslut som bröt mot överenskomna processer. 
Förbundet påkallade tvist för brott mot personuppgiftslagen, PUL, och  
samverkansavtalet. Tvisten avslutades i oenighet.
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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. 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 kunskap om de lagar och 
avtal som våra förtroendevalda behöver i sina uppdrag. Kursen bygger på 
problemlösning i grupparbeten.
Samverkan- och förhandlingskursen ger kunskap om förhandling och  
samverkan och ger deltagarna praktisk övning genom rollspel. En viktig del 
av kursverksamheten är också att deltagarna får ett utökat kontaktnät.

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

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

Konferens

Utöver de kurser som normalt ingår i förbundets grundutbud hölls under året en  
arbetsmiljökonferens för förbundets skyddsombud. Syftet med konferensen 
var att skyddsombuden skulle få en ännu bättre grund att stå på i sitt uppdrag.

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 per deltagare vid halvdagsutbildning. Det maximala beloppet 
per förening och år är 15 000 kronor. Under året har totalt 26 307 kronor  
utbetalats till 3 föreningar som genomfört facklig basutbildning för medlem-
mar, platsombud och styrelser.

Föreningsbidrag

Grundbidrag kan ansökas av en förening med mindre än 30 aktiva med-
lemmar. Grundbidraget är 1000 kronor per år för administrativa kostnader 
såsom avgifter för plus- och bankgiro. Förening med knappa tillgångar kan 
söka föreningsbidrag för medlemsaktiviteter utifrån ett beslutat regelverk. 
Under året 2017 har totalt ansökte sex föreningar om bidrag till en summa 
av 26 244 kronor.
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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 och instagramkonto, 
förbundsutbildningar på central och lokal nivå, liksom seminarier och konfe-
renser. Medlemmarna får även regelbundet medlemstidningen Om Försvars-
förbundet. Informationsspridning och opinionsskapande gentemot externa 
parter sker främst i direktkontakt eller via e-post och i digitala medier.

Informationsnytt

Informationsnytt är förbundets digitala nyhetsbrev som skickas till alla 
 föreningar för vidare spridning lokalt. Under året skickades 26 Informations-
nytt ut samt ett riktat enbart till föreningarna i Försvarsmakten.

Profilprodukter

Förbundet tog under året fram fyra nya profilprodukter.

Hemsida

Via förbundets hemsida, www.försvarsförbundet.se, kan medlemmarna och 
övriga besökare ta del av nyheter och aktuellt material, hämta hem trycksaker, 
hantera sina egna sidor där de kan ändra kontaktuppgifter, lön med mera. 
Förtroendevalda kan också intresseanmäla sig till kurser i förbundets regi via 
hemsidan och hitta stöd och material till sitt uppdrag. 

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 jäm-
ställdhet. Tidningen prioriterar den vardagsnära, fackliga verksamheten. Om 
Försvarsförbundet kom under 2017 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  
försäkringskommitté 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 3 ärenden från förbundet under handläggning. Under 2017 
nyanmäldes fyra nya ärenden och 2 avslutades.

Sensus

Försvarsförbundet har ett löpande avtal med studieförbundet Sensus, vilket 
innebär att medlemmarna har 50 procents rabatt (högst 600 kronor) per  
utbildning eller aktivitet på det fasta och öppna utbudet och på kultur- 
program. Rabatten kan användas en gång per medlem och halvår. Under 
2017 användes förmånen vid 5 tillfällen.

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. 

Danske bank

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

Samarbetsorganisationer

ISF Sverige AB

ISF Sverige AB erbjuder rabatterade prenumerationer på tidningar till  
samtliga 960 000 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 centralorganisationen 
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

Förbundsmötet ägde rum den 31 maj-1 juni där 15 av förbundets 
22 föreningar deltog. Fem motioner lämnades in och behandlades. Ett 
fyllnadsval i valberedningen företogs där Urban Ström, förening 84 
Försvarsmakten, valdes till ledamot. Val av arvodesberedning företogs där 
Urban Ström, förening 84 Försvarsmakten, Katarina Kruse, förening 114 
Försvarsmakten, och Gun Åström, förening 330 FMV, valdes. Till suppleant i 
arvodesberedningen valdes Madeleine Daleo, förening 2 Försvarsmakten. Till 
sammankallande och ordförande i arvodesberedningen valdes Urban Ström, 
förening 84 Försvarsmakten.

Fackförbunden inom Försvarsmakten, Försvarsförbundet (OFR/S), 
Officersförbundet, Saco-s FM och Seko Försvar, utsåg under året 
Stefan Nilsson, Försvarsmaktens Tekniska Skola, som Försvarsmaktens 
huvudskyddsombud för ytterligare en period. Till ersättare har Ann-
Marie Husberg, anställd vid Högkvarteret, Försvarsmakten, utsetts. Ann-
Marie är förtroendevald i Försvarsförbundet och har idag uppdraget som 
huvudskyddsombud på Högkvarteret.

Förbundet har under året erhållit 5 MKR från OFR som avkastning av tidi-
gare inbetalda medel av konfliktfond. Förbundet har haft dialog med Skat-

Årsredovisning 2017
FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493
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teverket om hur beloppet ska deklareras, varför årets årsredovisning har blivit   
senarelagd.

Förbundet kommer att byta lokaler under våren 2018. Nya adressen är 
Linnégatan 10.

Framtiden 

Förbundsstyrelsen har fortsatt fokus på medlemsvärvning under året som 
kommer. Försvarsförbundet har som mål 3 000 aktiva medlemmar till 
kongressen 2019.

Förändringar i eget kapital

  Balanserat resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång  57 644 017 0 
Årets resultat  0 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

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

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493
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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   279 243 112 226

   9 635 004 9 971 263
    
Verksamhetens kostnader

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

Övriga verksamhetskostnader 4 -1 068 433 -627 863

  -13 754 976 -13 164 501

Verksamhetsresultat  -4 119 972 -3 193 238

Resultat från finansiella investeringar

Realisationsvinst aktier  8 855 078 4 832 598
Realisationsförlust aktier  -481 403 -2 454 777
Utdelning aktier 5 8 582 965 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 
  

  16 952 429 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



16 | 2017 | FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Licenser och andra rättigheter 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 55 351 693 

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



17 | 2017 | FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE

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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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen 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.
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandepe-
rioder 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 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) 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

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

Summa 1 174 462 1 197 714
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Not 3) 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 4) Övriga verksamhetskostnader 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

Not 5) Utdelning aktier

Utdelning noterade andelar 3 582 965 4 017 381
Utdelning OFR konfliktfond 5 000 000 0

 8 582 965 4 017 381

Not 6) Licenser och andra rättigheter 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
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
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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 21 442 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.

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 2018. I övrigt fortsätter verksamheten som planerat.
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Stockholm den 14 mars 2019
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Vår revisionsberättelse har lämnats den        mars 2019.
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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 dokumentet Verksamhetsberättelsen 2017.
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. Förvalt-
ningsberättelsen 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 förtroende-
valda revisorernas ansvar". Vi är oberoende i förhållande till förbundet 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 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 

Revisionsberättelse
Till kongressen i Försvarsförbundet 
Org. nr. 802001-1493
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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 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.

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 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 fästa uppmärksamheten på 
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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 en 
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 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 förbundets resultat och ställning.
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 förbundets 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 förbundets 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 förbundets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

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 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande förbundets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att kongressen disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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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. 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 förbundets 
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 
förbundet.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av förbundets 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 förbundet, eller att ett förslag till dispositioner av 
förbundets vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Anmärkning

Årsredovisningen har inte avgivits enligt stadgarnas föreskrivna tidsram, enligt 29 §.  
Av detta skäl har inte förbundsmötet kunna fastställa årsredovisningen.

Stockholm den                        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

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

Suppleanter

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

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

TCO råd för arbetsskador

Robert Oidermaa

Bilagor Bilaga 2/ sida 1 av 4
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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
Eva Rundlöf

OFR FÖRHANDLINGSCHEFGRUPP
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

OFR/S STYRELSE
Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, suppleant

KÅPAN PENSIONERS FÖRSÄKRINGSFÖRENING 
Håkan Sparr, ledamot
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OFR SAMVERKANSORGAN FÖR DE STATLIGA FÖRBUNDSOMRÅDENA
Håkan Sparr, ordinarie

RÅDET FÖR PARTSGEMENSAMT STÖD INOM DET STATLIGA OMRÅ-
DET
Representantskap ledamot Håkan Sparr

ÖVRIG REPRESENTATION

Försvarsförbundet/Folksam Försäkringskommitté

Håkan Sparr 
Annica Arnared
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

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 samverkansorgan 
där Försvarsförbundet samverkar. Enligt förbundsstyrelse beslut så represente-
ras förbundet centralt av en ombudsman vid förbandet FMLOG.
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Försvarsmakten - FMLOG
Ledningsgrupp
Hans Jonsson
ersättare Robert Oidermaa

Försvarets materielverk
Arbetsgrupp trygghetsfrågor, AGT
Freddy Tullgren
ersättare Hans Jonsson

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

Bilaga 2/ sida 4 av 4



32 | 2017 | FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Förbundets material

• Att synas 
(värvningsbroschyr, framtagen 2013, uppdaterad 2017)

• Fackligt ABC
(alfabetisk uppslagsbok för förtroendevalda, uppdaterad 2017)

• 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, 2017)
• Lathund Personalförsörjningnämnden
(handbok - framtagen 2015)
• Förbundsstyrelsens anvisningar för redovisning av medlemmar och avgifter
(uppdaterad 2017)
• Vill du vara med och påverka? Beskrivningar av de olika förtroende- 

uppdragen i förbunden (framtagen 2017)

Bilaga 3
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Antal aktiva medlemmar per förening 
2017-12-31

Förening Antal Förening Antal
1 135
2    FM Kungsängen 100 106  FM Luleå 26
5    FM Karlberg 17 114  FM Stockholm 207
8    FM Skövde 135 129 Rekryteringsmyndigheten RF 27
10  FM Enköping 207 320  FMV RF 63
20  FM Eksjö 19 330  FMV RF 246
21  FM Halmstad 51 330/310 FMV/FSV RF 423
50  FM Karlskrona 63 410  FRA RF 183
51  FM Karlskrona 149 510  FHS 24
55  FM Berga 24
76  FM Såtenäs 107
84  FM Linköping 48
86  FM Ronneby 34
99  FM Boden 74
44  FMTIS RF 448

SUMMA 2810
RF står för rikstäckande förening

Bilaga 4  
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Aktier och andelar
2017-12-31

  2017-12-31 2017-12-31
Noterade aktier Antal Bokfört värde Marknadsvärde

Alfa Laval 12 000 304 190 2 325 600
Atlas Copco B 9 000 780 492 2 831 400
Bilia A 50 000 2 359 699 4 000 000
Castellum 20 000 2 392 189 2 768 000
DNB Bank ASA 30 000 2 933 380 4 555 699
Fortum 20 000 2 763 832 3 248 323
Hennes & Mauritz B 25 000 4 527 555 4 232 500
Investor B 13 000 1 630 883 4 863 300
Kindred Group SDB 30 000 2 636 485 3 522 000
Kinnevik B 20 000 3 772 309 5 546 000
Klövern B 250 000 0 2 680 000
Kungsleden 40 000 2 210 612 2 380 000
NCC B 20 000 2 492 299 3 146 000
Neste OYJ 7 000 896 451 3 676 018
Novo Nordisk AS B 10 000 2 784 118 4 420 752
Pandora A/S 5 000 4 010 838 4 463 704
Sampo Insurance A 14 000 5 007 883 6 311 588
SEB A 60 000 4 381 402 5 778 000
Stora Enso OYJ R SEK 45 000 3 236 590 5 827 500
Swedish Match 14 000 2 933 156 4 524 800
Tele2 B 35 000 2 832 974 3 528 000
Telenor ASA 3 300 4 707 189 5 795 412
Telia Company 90 000 3 276 941 3 289 500
Trelleborg B 20 000 3 212 106 3 800 000
   
Summa  66 083 573 97 514 096
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