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Året har varit arbetsmässigt intensivt där också planering av för-
bundets kongress och firandet av våra 100 år som fackförening tagit 
mycket kraft av vårt kansli.

Som brukligt startade året med Rikskonferensen Folk och Försvar 
i Sälen. Förbundsordförande Håkan Sparr och styrelseledamot Per 
Gunnarsson representerade Försvarsförbundet under dagarna. 

De 31 januari - 1 februari deltog förbundet som vanligt vid TCO, 
SACO och LO:s förbundsordförandekonferens där förbunden pra-
tar ihop sig över förbundsgränserna och skapar viktiga kontakter.  
Förbundsordförande Håkan Sparr representerade förbundet. 

14-15 maj hade TCO förbundskonferens och genomförde i sam-
band med den sin kongress. Ett antal ledamöter ur Försvarsförbun-
dets styrelse deltog.

I mars 2019 avslutades "Projekt 3 000". Ett projekt med målet att 
fram till kongressen 2019 öka antalet aktiva medlemmar till 3 000. 
Under projektets gång besökte representanter ur förbundsstyrelse 
och förbundskansli en stor del av förbundets föreningar runt om i 
landet. 

Försvarsförbundets kongress samt 100-årsfirande gick av stapeln 
den 21 till den 23 maj. Kongressen beslutade att minska förbunds-
styrelsen från sju ordinarie ledamöter och två suppleanter till fem 
ordinarie ledamöter och två suppleanter. Nytt var också att supple-
anterna alltid ska kallas till förbundsstyrelsemötena. Presentation 
av den nya styrelsen hittar du på sidan 26. 

Under augusti genomförde den nya förbundsstyrelsen ett arbets-
internat för fortsatt arbete framåt med en fungerande styrelse.

I samband med förbundets 100-årsjubileum har förbundet med 
hjälp av veteranföreningen arbetat fram en jubileumsskrift. Samt-
liga medlemmar gavs under året möjlighet att kostnadsfritt välja en 
jubileumsgåva som antingen bestod av jubileumsskriften eller ett 
pennset. 

Under året återtogs förhandlingsmandatet från förening 114 och  
lades tillsvidare centralt hos förbundet. 

Året som gått
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Vid all politisk kontakt med våra politiker och myndighetsledningar 
har förbundsstyrelsen tydligt framhållit den svenska modellen som 
en framgångsfaktor i vårt arbetssätt.

Glädjande nog kunde vi vid årsskiftet konstatera att förbundets 
medlemsantal ökar. Ett stort tack till alla er förtroendevalda som 
arbetar med att synliggöra förbundet.

Ekonomi 
För 2019 redovisar förbundet ett resultat på 7 945 079 kronor. 
Förbundsstyrelsen bedömer att förbundet står sig väl rustat för att  
genomföra en verksamhet med hög kvalitet för medlemmarnas 
bästa.

Håkan Sparr
Förbundsordförande
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft 12 protokollförda  
sammanträden, varav 2 var telefonsammanträden. Ärenden som 
har behandlats har bland annat varit:

• Värvning/rekrytering

• Budget 2019

• Materiel- och logistik utredningen

• Projekt 3000

• Förbundets ekonomiska placeringar

• Strategifrågor

• Dataskyddsförordningen

• Förbundets föreningsstruktur

• Kongress 2019

• Motioner till kongressen

• Förbundets stadgar

• Aktiviteter i samband med förbundets 100-årsjubileum

• Verksamhetsinriktningen 2019-2023

• Verksamhetsplanering 2020

• Förbundets centrala utbildningar 2020

• Förening 114

Internationella kontakter och besök
Inget möte mellan förbundet och de nordiska grannländerna (Norge 
och Danmark) har ägt rum under 2019. Mötet som var planerat att 
äga rum i mars ställdes in.

Förbundsstyrelsens arbetsgrupper  
och utskott
Ag föreningsstruktur

Arbetsgruppen som tillsattes inför kongressen lämnade under våren 
sin slutrapport. I gruppen ingick Martin Sparr (sammankallande) 
och Pia Almström från förbundsstyrelsen samt Hans Jonsson från 
förbundskansliet.

Efter kongressen tillsattes en ny arbetsgrupp med Martin Sparr  
(sammankallande) och Caroline Nilsson från förbundsstyrelsen samt 
Hans Jonsson från förbundskansliet.

Organisation och 
personal
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Presidiet

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

Förbundskansliet
Vid årets slut hade kansliet följande organisation:

• Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman

• Susanne Bredberg, medlemsregister och ekonomi

• Hans Jonsson, ombudsman

• Gülseren Kiyak, sekreterare

• Anna Lundmark, chefredaktör/kommunikatör

• Robert Oidermaa, ombudsman

• Freddy Tullgren, ombudsman

Medlemsutveckling
Vid årets början uppgick antalet medlemmar till 3 989 stycken och 
vid årets utgång till 4 006 stycken. Antalet aktiva medlemmar var vid 
årets ingång 2 901 stycken och vid årets utgång 2 925 stycken, förde-
lat på 1 710 män och 1 215 kvinnor. Under året har 386 medlemmar 
sökt inträde i förbundet. Vid årets början uppgick antalet pensionärs-
medlemmar till 1 088 stycken och vid årets utgång till 1 081 fördelat 
på 502 män och 579 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 
utbildningsdepartementet. Cirka 82 procent av medlemmarna är 
anställda inom Försvarsmakten (FM). De delar av förbundets verk-
samhet som rör centrala 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 verk-
samhetsberättelse. Den fackliga verksamheten vid övriga myndighe-
ter och Försvarsmaktens förband, centra och skolor sköts av de olika 
föreningarna och redovisas i deras respektive verksamhetsberättelse. 
Förbundsstyrelsen får regelbundet rapporter om utvecklingen vid de 
olika myndigheterna.

Verksamhet och pågående  
organisationsförändringar

Fortifikationsverket

Kansliet har fortfarande kvar förhandlingsmandatet då inga med-
lemmar trätt fram och anmält sitt intresse för att återbilda fören-
ingen. Under året har vi utöver att delta i den centrala samverkans-
gruppen och skrivit RALS-protokoll även varit med på ett av verkets 
chefsforum. Fortifikationsverket fortsätter sin pågående expansion.

Försvarets materielverk, FMV

Under 2019 har arbetet på FMV pågått lokalt genom att förtro-
endevalda har ingått i de olika samverkansgrupper som finns på 
myndigheten samt kallats till eller deltagit i förhandlingar som rör 
Försvarsförbundets medlemmar. 

Försvarets radioanstalt, FRA

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

Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolan har fortsatt sitt arbete att representera medlem-
mar i lokala samverkansgrupper och i förhandlingar. 

Verksamhet



7 | 2019 | FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försvarsmakten, FM

Försvarsförbundet har under året arbetat centralt med följande:

• Efterdyningar av verksamhetsövergången, ledning för ett  
starkare försvar samt materiel- och logistikutredningen.

• Uppstart av samverkan med försvarsgrensstaberna.

• Inrättande av militärregioner.

• Startat förhandlingar om ett nytt samverkansavtal.

• Under året har Försvarsmakten startat upp  projektet ”Cen-
tral utredningsgrupp för ovälkommet beteende”. Utrednings-
gruppen har kommit till efter ett initiativ av parterna, vilka 
även ingår i den centrala styrgruppen. Projektet ska pågå under 
begränsad tid. Försvarsförbundet ser redan nu behovet av att 
funktionen permanentas och arbetar för att det ska bli så.

• Deltagit i stora referensgruppen till Ledningsutredning 19.

• Tillsammans med övriga parter förhandlat fram ett avtal om  
interimistisk avtal om samverkan och arbetsmiljö.

• Tillsammans med övriga parter förhandlat fram ett nytt avtal 
om lokala omställningsmedel. Avtalet slöts i maj 2019.

• Deltagit i arbetet med att kartlägga och ta fram civilas  
möjligheter till karriär- och kompetensutveckling.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, TRM 

Effekten av regeringsbeslutet från mars 2017 om att återinföra 
skyldigheten att genomgå mönstring samt skyldigheten att fullgöra 
grundutbildning med värnplikt har även under 2019 inneburit att 
stort fokus legat på nyrekrytering. Antalet anställda har ökat från 
179 år 2018 till 221 år 2019. Denna snabba tillväxt innebär också 
att nya krav ställs på ledning och ledningsstruktur, vilket har inne-
burit att omorganisation har skett inom samtliga avdelningar med 
inrättande av nya chefsled och nya roller. Under året har även bland 
annat följande frågor behandlats:

• Lönekartläggning
• BESTA-klassificering
• Partsrådets partsgemensamma internat om lokal lönebildning.
• Lokala omställningsmedel.
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Statens Försvarshistoriska Museer, SFHM

Försvarsförbundet har ett platsombud vid SFHM. Under året har vi 
reviderat kollektivtalet, genomfört RALS-förhandlingar och börjat 
ta fram myndighetens första Samverkansavtal.

Avslutade tvister 

Tvist gällande felaktigt avsked – Försvarsmakten

Förbundet påkallade tvisteförhandling mot Försvarsmakten då vi 
ansåg att händelserna som ledde till medlemmens avsked borde 
ha kunnat förebyggas genom ett bättre arbetsmiljöarbete. För-
handlingen avslutades i oenighet.

Tvist gällande förhandlingsvägran - Försvarsmakten

Förbundet ansåg att Försvarsmakten i 8 ärenden misslyckats med 
att slutföra förhandling inom rimlig tid och väckte därför tvist 
gällande förhandlingsvägran. I tvisten kom parterna överens om 
slutdatum för samtliga ärenden. Förhandlingen avslutades dock i 
oenighet då Försvarsmakten inte utgav något skadestånd.

Tvist gällande brott mot LAS, MBL och anställnings-
avtalet - Försvarsmakten

Försvarsförbundet påkallade en tvist mot Försvarsmakten  
rörande brott mot LAS, MBL och anställningsavtalet. Medlemmen 
erhöll 20 000 kr i skadestånd.

Tvist gällande brott mot RALS-avtalet - Försvarsmakten

Försvarsförbundet påkallande en tvist mot Försvarsmakten rörande 
brott mot RALS-avtalet. Två medlemmar hade fått sitt RALS-påslag 
indraget efter att förhandlingarna var avlutade. Medlemmarna fick  
retroaktiv ersättning samt höjd lön enligt avtalet.

Tvist gällande brott mot FAS - Försvarsmakten

Försvarsförbundet påkallande en tvist mot Försvarsmakten rörande 
brott mot FAS. Försvarsmakten hade brutit mot arbetstidsavtalet i 
samband med en konferens. De medlemmar som deltog på konfe-
rensen fick 500 kronor var i skadestånd. Förbundet erhöll 8 000 kr i 
skadestånd.

Tvist gällande brott mot kollektivavtalet samt det  
enskilda anställningsavtalet - Försvarsmakten

Försvarsförbundet påkallade en tvist mot Försvarsmakten gällande 
brott mot kollektivavtalet samt det enskilda anställningsavtalet. 
Detta då en medlem inte hade fått lön efter 154 timmars tjänstgö-
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ring. Försvarsmakten betalar motsvarande belopp i ersättning till 
medlemmen. Förbundet erhöll 3 000 kr.

Tvist gällande brott mot diskrimineringslagen -  
Försvarsmakten

Försvarsförbundet påkallade en tvist mot Försvarsmakten rörande 
brott mot diskrimineringslagen. En medlem hade anmält sexuella 
trakasserier till sin chef men ingen utredning genomfördes.  
Medlemmen erhöll 20 000 kr i diskrimineringsersättning.

Tvist gällande brott mot diskrimineringslagen -  
Försvarsmakten

Försvarsförbundet påkallade en tvist mot Försvarsmakten rörande 
brott mot diskrimineringslagen. Två medlemmar hade utsatts för 
sexuella trakasserier. Medlemmarna erhöll 20 000 kr var i  
diskrimineringsersättning.

Tvist gällande brott mot LAS, MBL och anställningsavtalet - 
Försvarsmakten

Försvarsförbundet påkallade en tvist mot Försvarsmakten rörande 
brott mot LAS, MBL och anställningsavtalet. En medlem hade om-
placerats mot sin vilja och utan anledning samt att Försvarsmakten 
inte hade förhandlat omplaceringen. Medlemmen har under sin  
rehabilitering inriktats mot att återfå sin befattning. Försvarsförbun-
det erhöll 15 000 kr i skadestånd.

Utbildning

Förbundskurser

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

Lag-och Avtalskursen har målet att ge mer kunskaper och de lagar 
och avtal som våra förtroendevalda behöver i sina uppdrag. Kursen 
bygger på problemlösning i grupparbeten.

Samverkan- och förhandlingskursen ger kunskap om förhandling 
och samverkan och ger deltagarna praktisk övning genom rollspel.
En viktig del av kursverksamheten är också att deltagarna får ett utö-
kat kontaktnät.
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Förbundet har under året genomfört grundkurs, lag- och avtalskurs 
samt samverkan- och förhandlingskurs.

Förbundet har fortsatt sitt samarbete med TULL-KUST vad gäller  
centrala utbildningar. Vilket innebar att TULL-KUST hade deltagare 
vid förbundets samtliga tre centrala utbildningar.

Övriga konferenser och kurser

Under mars genomfördes en konferens för nya ordföranden samt för 
övriga i föreningarnas styrelser som ville få en uppdatering av bland 
annat förbundets medlemssystem.

En endagskonferens om GDPR, förbundets medlemsystem samt för-
bundets försäkringar i Folksam genomfördes i november.

I december genomfördes en endagarskonferens om arbetsmiljö.

Bidrag till lokalt genomförd utbildning

Till utbildningar som föreningarna anordnar lokalt utbetalas ett 
ekonomiskt bidrag. Bidraget är 300 kronor/deltagare vid heldags-
utbildning och 150 kronor/deltagare vid halvdagsutbildning. Det 
maximala beloppet per förening och år är 15 000 kronor.

Under året har totalt 17 285 kronor utbetalats till 3 föreningar som 
genomfört facklig basutbildning för medlemmar, platsombud och 
styrelser.

Föreningsbidrag

Grundbidrag kan ansökas av en förening med mindre än 30 aktiva 
medlemmar. Grundbidraget är 1 500 kronor per år för administra-
tiva kostnader såsom avgifter för plus- och bankgiro.
Förening med knappa tillgångar kan söka föreningsbidrag för med-
lemsaktiviteter utifrån ett beslutat regelverk.

Under året 2019 har totalt ansökte 8 föreningar om bidrag till en 
summa av 28 995 kronor.
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Opinionsbildning och information
Att skapa opinion för Försvarsförbundets värderingar och kännedom 
om förbundets verksamhet är viktigt för medlemmar, förtroendeval-
da och anställda i förbundet. Internt görs det främst genom förening-
arnas verksamhet på arbetsplatserna. Information till medlemmar 
och förtroendevalda sker även genom förbundets nyhetsbrev Infor-
mationsnytt, hemsida, facebooksida, instagramkonto samt förbunds-
utbildningar på central och lokal nivå, seminarier och konferenser. 
Medlemmarna får även regelbundet medlemstidningen. Informa-
tionsspridning 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 25 
Informationsnytt ut.

Profilprodukter

Förbundet tog under året fram två nya profilprodukter. Med anled-
ning av förbundets 100-årsjubileum tog vi även fram pennetui,  
jubileumsskrift, block, mintpastiller och klistermärken.

Hemsida

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

Medlemstidning

Medlemstidningen Försvarbart som under 2019 gavs ut med 4 num-
mer, skickas till alla medlemmar. Tidningen strävar efter att spegla 
förbundets arbete i allmänhet och de verksamheter som prioriterats 
av kongressen i synnerhet. Medlemstidningen har under året lyft 
frågor om bland annat avtal, lön, fackligt engagemang, den svenska 
modellen och jämställdhet. Medlemstidningen fick under 2019 den 
nya titeln Försvarbart. Titeln ersatte den tidigare titeln Om Försvars-
förbundet
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Medlemsförmåner

Försäkringar

Förbundets medlemsförsäkringar i Folksam är bra både vad gäller 
pris och innehåll. Genom 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 prövnings-
nämnd om det uppstår tvister i försäkringsärenden som rör våra 
medlemmar.

Arbetsskadeärenden

För handläggning av mer komplicerade arbetsskadeärenden anlitar 
förbundet LO-TCO Rättsskydd. Det kan exempelvis gälla en över-
klagan av ett beslut från Försäkringskassan, Förvaltningsrätten eller 
AFA Försäkring. Det finns för närvarande ett ärende från förbundet 
under handläggning. Under 2019 anmäldes 7 nya ärenden och 7 
avslutades. 

Sensus

Försvarsförbundet har ett löpande avtal med studieförbundet  
Sensus. Förbundets medlem har 50 procents rabatt (högst 600  
kronor) per utbildning eller aktivitet på det fasta och öppna utbudet 
och på kulturprogram. Rabatten kan användas en gång per medlem 
och halvår. 

Actic

Försvarsförbundet inledde under året, via TCO, ett samarbete med 
Actic. Samarbetet innebär att Försvarsförbundets medlemmar får 
rabatt på medlemskap och årskort hos Actic. 

SJ

Försvarsförbundet inledde under året, via TCO, ett samarbete med 
SJ. Samarbetet innebär att alla TCO:s medlemmar får rabatter hos 
SJ. 

Samarbetsorganisationer

ISF Sverige AB

Förbundet har sedan ett antal år tillbaka ett samarbete med ISF.
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

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

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

Medlemsavgifter 9 356 9 859 10 083 10 081 9 824

Resultat efter finansiella 
poster

12 
832

3 020 3 277 21 752 1 373

Balansomslutning 70 
514

59 
694

58 116 55 523 34 
356

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

Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsåret

Fylls i när vi får årsredovisningen från GT.

Årsredovisning 2018
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Förändringar i eget kapital

  Balanserat resultat Årets resultat

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

Belopp vid årets utgång  57 644 017 9 145 443

Resultatdisposition

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

   66 789 460 kronor

Förbundsstyrelsen föreslår att i ny räkning överföres  66 789 460 kronor

   66 789 460 kronor

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

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493 
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Styrelsen för Försvarsförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 
  
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under året firade förbundet sitt 100-årsjubileum i samband med kongressen den 21-23 maj. Förbundet har 
inför 100-årsjubileumet tagit fram en jubileumsskrift. Ett antal motioner till kongressen förordade en 
minskning av förbundsstyrelsen. Kongressen beslutade att minska antalet styrelseledamöter till 5 aktiva 
och 2 suppleanter. Suppleanterna ska alltid kallas in till styrelsemötena. Skatteverket kom med ett beslut 
vad gäller skatt på medel uttagna ur OFR konfliktfond. 
  
Förbundet ökar i antalet medlemmar eftersom de myndigheter som vi organiserar anställer personal. 
 
Flerårsöversikt           
            
  2019 2018 2017 2016 2015 
            
Medlemsavgifter  10 292 10 150 9 356 9 859 10 083 
Res. efter finansiella poster 10 172 4 461 12 832 3 020 3 277 
Balansomslutning 79 482 73 344 70 514 59 694 58 116 
Antal aktiva medlemmar 2 925 2 897 2 810 2 821 2 839 

  
 
  
Förändring av eget kapital 
  
    Balanserat kapital Summa Kapital 
  
Belopp vid årets ingång          69 042 415     69 042 415 
Årets vinst            7 945 079      7 945 079 
  
Belopp vid årets utgång          76 987 494     76 987 494 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Resultaträkning

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

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

   14 635 004 9 971 263
    
Verksamhetens kostnader

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

Övriga rörelsekostnader 5 -1 068 433 -627 863

  -13 754 976 -13 164 501

Verksamhetsresultat  880 028 -3 193 238

Resultat från finansiella investeringar

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

  11 952 429 6 213 609

Resultat efter finansiella poster  12 832 457 3 020 371

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

ÅRETS RESULTAT  9 145 443 1 664 977

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493 
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Resultatdisposition 
  
Förbundsstyrelsen föreslår följande resultatdisposition: 
  
Balanserat resultat   69 042 415 
Årets resultat    7 945 079 
    76 987 494 
  
  
Förbundsstyrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres   76 987 494 
    76 987 494 
  
Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Hemsida 6 666 373 876 817

  666 373 876 817

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

  1 215 774 1 496 535 

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

            66 233 573 55 35169 

Summa anläggningstillgångar  68 115 720 57 725 363

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

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

Kassa och bank

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

    
SUMMA TILLGÅNGAR  70 514 497 59 693 563

Försvarsförbundet 
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Resultaträkning Not 2019-01-01 

-2019-12-31 
2018-01-01 

-2018-12-31   
  

 

 
Verksamhetens intäkter           
Medlemsavgifter    10 291 778   10 149 560   
Övriga verksamhetsintäkter   162 979   294 631   
    10 454 757   10 444 191   
            
Verksamhetens kostnader           
Kostnader för förtroendevalda 2 -3 222 354   -1 963 546   
Övriga externa kostnader   -4 932 683   -5 147 056   
Personalkostnader 3 -7 085 052   -6 900 981   
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -684 987   -699 996   
Övriga verksamhetskostnader 4 -1 280 972   -1 503 307   
    -17 206 048   -16 214 886   
            
Verksamhetsresultat   -6 751 291   -5 770 695   
            
Resultat från finansiella investeringar           
Realisationsvinst aktier   15 090 239   9 695 635   
Realisationsförlust aktier   -3 502 005   -8 753 775   
Utdelning aktier 5 5 336 702   9 289 885   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   4 321   3 601   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -6 429   -3 715   
    16 922 828   10 231 631   
            
Resultat efter finansiella poster   10 171 537   4 460 936   
            
Resultat före skatt   10 171 537   4 460 936   
            
Skatt på årets resultat   -3 592 883   -2 207 981   
Övriga skatter   1 366 426   0   
            
Årets resultat   7 945 079   2 252 956   
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Balansräkningen fortsättning

Eget kapital och skulder

 Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital

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

Summa eget kapital  66 789 460 57 644 017

Kortfristiga skulder

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

Summa kortfristiga skulder  3 725 037 2 049 546

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 514 497 59 693 563

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31   

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Immateriella anläggningstillgångar           
Licenser och andra rättigheter 6 245 484   455 928   
    245 484   455 928   
            
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier och dataprogram 7 859 166   1 176 158   
    859 166   1 176 158   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i andra företag 8 0   0   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 75 076 446   66 830 420   
    75 076 446   66 830 420   
            
Summa anläggningstillgångar   76 181 096   68 462 506   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   11 972   0   
Övriga fordringar   126 152   1 011 769   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   487 182   591 672   
    625 306   1 603 441   
            
Kassa och bank   2 675 692   3 277 758   
            
Summa omsättningstillgångar   3 300 998   4 881 199   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   79 482 094   73 343 705   
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper.

Värderingsprinciper

Fodringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder

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

Verksamhetsintäkter

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

Materiella anläggningstillgångar

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

Immateriella anläggningstillgångar

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

Försvarsförbundet 
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31   

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Balanserat kapital   69 042 415   66 789 459   
Årets resultat   7 945 079   2 252 956   
Summa eget kapital   76 987 494   69 042 415   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   371 250   531 352   
Aktuell skatteskuld   1 124 930   2 965 407   
Övriga skulder   139 753   113 960   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   858 667   690 571   
Summa kortfristiga skulder   2 494 600   4 301 290   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   79 482 094   73 343 705   
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

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

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper
Placeringar i värdepapper är långsiktiga. Värdepapper värderas till 
anskaffningskostnad såvida inte en varaktig nedgång av värdet har konstaterats. 
Vid en förväntad bestående nedgång av värdet på värdepappren skrevs dessa 
ned till dess marknadsvärde.

Inkomstskatt

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

Upplysningar till enskilda poster

Not 2) Övriga verksamhetsintäkter   2017 2016

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

Summa 5 279 243 112 226 

Not 3) Kostnader för förteoendevalda   2017 2016

Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden
Kvinnor 3 3
Män 4 4

Totalt 7 7 

Personer i ledande ställning
Kvinnor 0 0
Män 1 1

Försvarsförbundet 
Org.nr 802001-1493 

7 (11) 
  

      
  

 

Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Värderingsprinciper 
  
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
  
Övriga tillgångar och skulder 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
  
Verksamhetsintäkter 
Medlemsavgifter redovisas som intäkt i det räkenskapsår avgiften avser. Intäkter från försäljning av 
förbundets PR-material redovisas vid leverans till verkligt värde av vad som kommer att erhållas. 
Annonsförsäljning i förbundets medlemstidning redovisas när tjänsten tillhandahålls till verkligt värde av 
vad som kommer att erhållas. 
  
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
  
       Antal år 
Inventarier och dataprogram         3-5 
   
                  
  
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
  
  
       Antal år 
Licenser och andra rättigheter           5 
  
  
Finansiella anläggningstillgångar 
Värdepapper 
  
Placeringar i värdepapper är långsiktiga. Värdepapper värderas till anskaffningskostnad såvida inte en 
varaktig nedgång av värdet har konstaterats. Vid en förväntad bestående nedgång av värdet på 
värdepappren skrivs dessa ned till marknadsvärde. 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
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Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden
Arvoden och andra ersättningar  903 229 919 277 
Sociala avgifter 271 233 278 437

Summa 1 197 728 1 064 390

Not 4) Personal 2017 2016

Medelantalet anställda 
Kvinnor 4 4
Män 3 3

Totalt 7 7 

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

Summa 5 750 321 5 497 614 

Not 5) Övriga rörelsekostnader 2017 2016

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

Summa 609 546 481 306

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

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  
  
Not 2 Kostnader för förtroendevalda 
  2019 2018   
        
Förbundsstyrelsen         
Kvinnor   1 3   
Män   4 4   
    5 7   
          
Personer i ledande ställning       
Män 1 1   
  1 1   
        
Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden       
Arvoden och andra ersättningar 897 089 873 973   
Sociala avgifter 292 723 282 768   
  1 189 812 1 156 741   
        
Totala kostnader förtroendevalda 1 189 812 1 156 741   
        

  
Not 3 Personal 
  2019 2018   
        
Medeltal anställda       
Kvinnor 4 4   
Män 3 3   
  7 7   
        
Personalkostnader       
Löner och ersättningar 3 976 717 3 923 220   
Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt 879 132 872 644   
Sociala kostnader 1 270 644 1 251 628   
  6 126 493 6 047 492   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 6 126 493 6 047 492   
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
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Not 6) Hemsida 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 052 222 895 144
Inköp 0 157 078

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

Utgående redovisat värde 666 373 876 817

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

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

Utgående redovisat värde 1 215 774 1 496 853

Not 8) Andelar i andra företag

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

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

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

Utgående redovisat värde 66 083 573 55 201 693

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

Försvarsförbundet 
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Not 4 Övriga verksamhetskostnader 
Avgifter och bidrag 
  2019 2018   
        
TCO 281 009 272 570   
TAM 13 948 13 769   
Övriga organisationer 925 7 600   
Administrationsbidrag 165 220 162 650   
Övriga bidrag 8 739 30 000   
Övrigt 811 132 1 016 718   
  1 280 973 1 503 307   
        

  
Not 5 Utdelning aktier 
  2019 2018   
        
Utdelningar noterade andelar 5 336 702 4 289 885   
Utdelning OFR konfliktfond 0 5 000 000   
  5 336 702 9 289 885   
        

  
Not 6 Licenser och andra rättigheter 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 052 222 1 052 222   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 052 222 1 052 222   
        
        
Netto anskaffningsvärde 1 052 222 1 052 222   
        
Ingående avskrivningar -596 293 -385 849   
Årets avskrivningar -210 444 -210 444   
Utgående ackumulerade avskrivningar -806 737 -596 293   
        
Utgående redovisat värde 245 485 455 929   
        

  
Not 7 Inventarier och dataprogram 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 3 713 878 3 273 818   
Inköp 194 625 456 988   
Försäljningar/utrangeringar -108 773 -16 928   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 799 730 3 713 878   
        
Ingående avskrivningar -2 537 721 -2 058 044   
Försäljningar/utrangeringar 71 699 9 875   
Årets avskrivningar -474 542 -489 552   
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 940 564 -2 537 721   
        
Utgående redovisat värde 859 166 1 176 157   
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Not 10) andra långfristiga fodringar  2017-12-13 2016-12-31

Lämnad deposition 150 000 150 000

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

Not 12) Väsentliga händelser efter räkenskapets slut

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

Stockholm den 14 mars 2018

Håkan Sparr  Pia Almström  Per-Anders Andersson
Förbundsordförande

Lena Sköld Gunnarsson   Per Gunnarsson  

Jesper Nyberg   Marie-Louise Svensson

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

Lena Johnson  Martina Brisman Anders Wilhelmsson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

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

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

Annan information än årsredovisningen

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

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

Styrelsens ansvar

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

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försvarsförbundet 
för år 2019. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 7-11 i 
dokumentet Verksamhetsberättelse 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Den 
auktoriserade revisorns ansvar" samt "De förtroendevalda 
revisorernas ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den 
andra informationen består av Verksamhetsberättelse 2019 (men 
innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den auktoriserade revisorns ansvar

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

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

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

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

Stockholm den    mars 2020
Grant Thornton Sweden AB

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

Förbundsstyrelsen

Ordinarie ledamöter

Håkan Sparr, förbundsordförande, FM, FMTIS, Örebro
Ove Hellgren, vice förbundsordförande, FMV:T&E Luft, Linköping
Per Gunnarsson, FM, F 7, Såtenäs
Marie-Louise Svensson, Militärhögskolan, Karlberg
Martin Sparr, FM, FMTIS, Örebro

Suppleanter
Inträder i förbundsstyrelsen enligt rullande schema i följande  
turordning:
Kenneth Hartikainen, FM, Livgardet, Kungsängen
Caroline Nilsson, FM, Helikopterflottiljen, Linköping

Valberedningen

Ordinarie

Urban Ström, ordförande, FM, Helikopterflottiljen, Linköping
Annelie Forshage, FM I 19, Boden  
Håkan Antonsson, FM FMLOG Försörjning, Arboga

Suppleant

Per-Anders Andersson, FM FMTIS, Arboga

Förtroendevalda revisorer

Ordinarie

Anders Wilhelmsson, FM, Stockholm
Maria Ferngren, FMV, Stockholm

Suppleant

Vakant

Auktoriserad revisor

Lena Johnson, Grant Thornton, Stockholm

Bilagor Bilaga 1
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Förbundets externa representation vid 
årets slut

TCO styrelse (2019-2023)
Ordinarie 
Håkan Sparr
1:e suppleant 
Ove Hellgren
2:e suppleant 
Per Gunnarsson

TCO kongressombud  (2019-2023)
Ordinarie
Ove Hellgren
Personlig suppleant
Marie-Louise Svensson

TCO Representantskap
Kenneth Hartikainen, ordinarie
Caroline Nilsson, ersättare

TCO tankesmedja (Futurion) – stämma 
Håkan Sparr, ordinarie

Ove Hellgren, ersättare

TCO Nätverk

SOCIALFÖRSÄKRINGSNÄTVERKET
Freddy Tullgren

STRATEGISK UTBILDNINGSGRUPP (STUG)
Eva Rundöf

TCO NÄTVERK FÖR KOMMUNIKATIONSCHEFER
Anna Lundmark

TCO NÄTVERK FÖR WEBBREDAKTÖRER
Anna Lundmark

PRESSFORUMET
Anna Lundmark

REKRYTERINGSNÄTVERKET
Freddy Tullgren

Bilaga 2/ sida 1 av 5
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TCO RÅD FÖR ARBETSSKADOR
Robert Oidermaa

TCO NÄTVERK FÖR LIKABEHANDLINGSFRÅGOR
Freddy Tullgren

PRESSANSVARIGA INOM LO/TCO/SACO-FÖRBUNDEN
Anna Lundmark

TCO frivilliga samverkansgrupper

TCO NÄTVERK – VERKSAM
Eva Rundlöf

MEDLEMSFÖRMÅNSGRUPP
Gülseren Kiyak

OFR överstyrelse

Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, 1:a suppleant
Ove Hellgren, 2:e suppleant

OFR fyrgruppen

Håkan Sparr

OFR förhandlingschefsgrupp

Eva Rundlöf

OFR beredningsgrupper

ARBETSMILJÖGRUPP
Freddy Tullgren

JURISTGRUPP
Hans Jonsson

KONFLIKTGRUPP
Eva Rundlöf

PENSIONSGRUPP
Hans Jonsson

STATISTIKGRUPP
Robert Oidermaa

Bilaga 2/ sida 2 av 5
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OFR Konfliktutskott

Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, 1:e suppleant
Ove Hellgren, 2:e suppleant

OFR/S styrelse

Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, suppleant

Kåpan pensioners försäkringsförening 

Håkan Sparr, ledamot

OFR samverkansorgan för de statliga förbunds-
områdena

Håkan Sparr, ordinarie

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga 
området

Representantskap ledamot Håkan Sparr

Övrig representation

Försvarsförbundet/Folksam Försäkringskommitté

Håkan Sparr 
Susanne Bredberg
Eva Rundlöf 

Folksams stämma

Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, ersättare

Försvarsmaktens Personalansvarsnämnd

Håkan Sparr, ordinarie
Per Gunnarsson, ersättare

Försvarsmaktens Centrala Arbetsmiljökommitté

Freddy Tullgren, ordinarie
Robert Oidermaa, ersättare

Bilaga 2/ sida 3 av 5
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Försvarsmaktens Samverkansgrupper

ÖB

Håkan Sparr
ersättare: Eva Rundlöf

LEDS

Hans Jonsson
ersättare Robert Oidermaa

PRODUKTION

Hans Jonsson
ersättare Freddy Tullgren

INSATS

Freddy Tullgren
ersättare Hans Jonsson

LEDS/PERSONAL

Robert Oidermaa
ersättare Eva Rundlöf

Alla myndigheter och förband inom Försvarsmakten har samverkans-
organ där Försvarsförbundet samverkar. Enligt förbundsstyrelse-
beslut representeras förbundet centralt av en ombudsman vid för-
bandet FMLOG. 

Under året återtogs förhandlingsmandatet från förening 114 och  
lades tillsvidare centralt hos förbundet. Detta innebär att förhand-
lingsrätten för HKV, HRC och FMLOG hanteras av förbundskansliet. 

Försvarsmakten - FMLOG

Ledningsgrupp
Hans Jonsson
ersättare Robert Oidermaa

Försvarets materielverk

AGT (Arbetsgrupp trygghetsfrågor)
Hans Jonsson
ersättare Freddy Tullgren

Bilaga 2/ sida 4 av 5
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Svenska Ingenjörssamfundet (ISF)

Överstyrelse 
Ove Hellgren, ordinarie
Marie-Louise Svensson, ersättare

Styrelse 
Håkan Sparr

Valberedning
Robert Oidermaa

STs arbetslöshetskassa

Styrelse
Marie-Louise Svensson, ordinarie
Pia Almström, suppleant

Bilaga 2/ sida 5 av 5
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Bilaga 3

Förbundets material
• Att synas (framtagen 2013, uppdaterad 2019)
• Fackligt ABC (alfabetisk uppslagsbok för förtroendevalda, upp-

daterad 2019)
• Försvarsförbundet - TCO-förbundet nära dig (framtagen 2012, 

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

2019)
• Handbok för lönesättande samtal (broschyr framtagen 2014, 

uppdaterad 2019)
• Medlemsförsäkringar (framtagen i samarbete med Folksam 

2019)
• Lathund Personalförsörjningnämnden (framtagen 2015)
• Förbundsstyrelsens anvisningar för redovisning av medlemmar 

och avgifter (uppdaterad 2019)
• Påverka som förtroendevald (framtagen 2017, uppdaterad 

2019)
• Medlemskap efter pensionering (uppdaterad 2019)
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Antal aktiva medlemmar per förening 
2019-12-31

Förening Förening
1 97 44  FMTIS RF 448
2   FM Kungsängen 135 106  FM Luleå 60
5   FM Karlberg 22 114  FM Stockholm 420
8   FM Skövde 151 129 Rekryteringsmyndigheten 

RF
27

10  FM Enköping 221 330  FMV RF 198
20  FM Eksjö 38 410  FRA RF 167
21  FM Halmstad 267 510  FHS 26
29  FM Visby 11
50  FM Karlskrona 54
51  FM Karlskrona 137

55  FM Berga 58
76  FM Såtenäs 160

84  FM Linköping 68
86  FM Ronneby 43
99  FM Boden 117

SUMMA 2925
RF står för rikstäckande förening

Bilaga 4
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Bilaga 5

Aktier och andelar
2019-12-31
Aktier och andelar
2019-12-31

2019-12-31 2019-12-31
Noterade aktier Antal Bokfört värde Marknadsvärde
ABB Ltd 25 000 4 575 683 5 627 500
DNB Bank ASA 20 000 1 955 586 2 925 048
Fortum 24 000 3 529 286 5 529 955
Hennes & mauritz 25 000 4 203 417 4 762 000
Industrivärden C 18 000 3 799 976 4 066 200
Investor B 13 000 1 630 883 6 645 600
Klövern B (KLOV B) 250 000 5 745 000
Lundin Petroleum 12 000 3 901 048 3 819 600
Millicom SDB 7 000 3 009 982 3 140 200
Neste OYJ 21 000 896 451 6 822 582
NOBINA 45 000 2 891 569 2 900 250
Nokian Renkaat OYJ (tyres) 13 000 3 542 755 3 489 632
Nordea Bank ABP SE 80 000 6 381 239 6 051 200
PEAB B 30 000 2 490 817 2 812 500
SAAB B 14 000 4 115 710 4 393 200
Sampo Insurance A 14 000 5 007 883 5 705 280
SEB A 70 000 5 238 566 6 165 600
SSAB B 150 000 3 861 990 4 578 000
STORA ENSO OYJ R SEK 35 000 2 517 348 4 756 500
Swedish Match 11 000 2 304 623 5 310 800
Trelleborg B 30 000 4 510 803 5 056 500
Volvo B 37 000 4 710 831 5 805 300

75 076 446 106 108 447
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