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Året som gått har definitivt inte präglats av lugn och ro. Ute i våra 
föreningar är den ordinarie arbetsbelastningen på en fortsatt hög nivå som 
sedan skall byggas på ett fackligt engagemang och arbete, vilket visar sig i svå-
righeten att utse fackliga förtroendemän. Kansliet har även de en mycket hög 
belastning som ändå klaras av på ett bra sätt. Fortsatta omorganisationer på 
FMV, Försvarsmakten, Fortverket och FRA gör ju inte saken bättre.

Årets politiska utspel kan man säga började på Folk och Försvarskonferensen i 
Sälen i januari där de flesta av partierna var för någon form av plikt. Passar väl 
bra nu, då Putins budget för krigsmateriel accelererar.

Den svenska modellen

Den svenska modellen som vi förbund i TCO ihärdigt förespråkar misshand-
las å det grövsta från våra myndigheters och inte minst från Arbetsgivarver-
kets håll. Vi har inte samma syn på den svenska modellen. Vi i Försvarsför-
bundet ser det naturligt att vi skall vara jämbördiga parter och samarbeta och 
samverka mot någotsånär samma mål. Arbetsgivarna verkar mer och mer vilja 
luta åt MBL-modellen igen, vilket är sorgligt i en tid som denna.

Rekrytering

Vårt medlemstapp verkar ha planat ut. Vi rekryterar bra ute i våra föreningar 
men förbundet har haft ett väldigt tapp till pensionsavgångar. Våra förtroen-
devalda och medlemmar gör ett fantastiskt värvningsjobb.

Förbundsveckan

Förbundsveckan hölls för fjärde året i rad där förening 101 åter igen utsågs 
till vinnare av tävlingen för bästa insatser under förbundsveckan 2015. Något 
färre föreningar deltog men vi kan konstatera att ribban för de deltagande har 
höjts ytterligare.

Kongress

I maj 2015 genomfördes Försvarsförbundets tjugonde ordinarie kongress. Av 
våra 23 föreningar så deltog endast 18 och hälften av de närvarande var på en 
kongress för första gången. Vi minskade antalet suppleanter i Förbundssty-
relsen till två och revisorssuppleanten och valberedningens suppleant till en.

Avtal

Vårt tjänstepensionsavtal sades under året upp av Arbetsgivarverket, vilket 
vi har svårt att förstå. Arbetsgivarverket ville att vi skulle skriva på ett avtal 
som på långa vägar inte var klart -  något vi inte kunde acceptera. Vissa andra 
organisationer accepterade och skrev under vilket förvånade oss ytterligare. I 

Året som gått
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skrivande stund så verkar det att gå till frivillig medling för oss i förhandling-
en. Men det visar återigen vilken styrka det skulle vara om de olika organisa-
tionerna kunde prata ihop sig istället för att gå bakom ryggen på varandra.

Ekonomi

För 2015 redovisar förbundet ett resultat på 1 988 904 kronor. 
Förbundsstyrelsen bedömer att förbundet står väl rustat ekonomiskt och att 
vi ska kunna genomföra en verksamhet med hög kvalitét för medlemmarnas 
bästa.

Håkan Sparr
Förbundsordförande
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Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, 
varav ett var telefonsammanträde. Ärenden som har behandlats har bland 
annat varit:

• PA 03 /PA 16
• Rekrytering
• Budget 2016
• Värvningspris
• Förbundets ekonomiska placeringar
• Föreningsresan
• Föreningsstruktur
• Framtidsfrågor
• Förbundsmöte 2016
• Kongress 2019
• Verksamhetsinriktning 2016

Internationella kontakter och besök

Besök av Personellforbundet 

Under året har en förnyad kontakt tagits med våra nordiska grannländer vad 
gäller samarbete. Detta har resulterat i att de nordiska förbunden kommer att 
träffas i februari 2016.

Förbundsstyrelsens arbetsgrupper och utskott

Framtidsgrupp I – framtid

Verksamhetsinriktning/stadgar/organisation/struktur

Gruppen ska i första hand arbeta fram underlag inför kongressen 2015 i 
ovanstående frågor. Under våren tog arbetsgruppen fram ett förslag på änd-
ringar i förbundets stadgar. Förslaget föredrogs vid kongressen.

I gruppen ingår Per Gunnarsson (sammankallande), Pia Almström, Jan 
Bertilsson och Håkan Sparr samtliga ur förbundsstyrelsen. Vid behov kan 
kanslipersonal adjungeras i specifik fråga. Gruppen upplöstes i samband med 
kongressen.

Organisation och personal
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Arbetsgrupp II – framtid

Kommunikation/information/utbildning/kompetensutveckling

Gruppen ska i första hand arbeta fram underlag inför kongressen 2015 i 
ovanstående frågor. Under våren tog arbetsgruppen fram ett förslag på verk-
samhetsinriktning inför kommande kongressperiod. Förslaget föredrogs vid 
kongressen.

I gruppen ingår Åsa Sundholm (sammankallande), Jesper Nyberg, Urban 
Ström, och Lena Sköld-Gunnarsson samtliga ur förbundsstyrelsen. Vid behov 
kan kanslipersonal adjungeras i specifik fråga. Gruppen upplöstes i samband 
med kongressen.

Arbetsgrupp Rals

Gruppen har under 2015 inte genomfört några möten. I gruppen ingår Per 
Gunnarsson (sammankallande) och Lena Sköld Gunnarsson ur förbunds-
styrelsen samt Eva Rundlöf ur förbundskansliet. Gruppen upplöstes i sam-
band med kongressen.

Presidiet

Presidiet, som består av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden och 
kanslichefen, har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Presidiets 
uppgift är dels att förbereda förbundsstyrelsens sammanträden, dels att fatta 
beslut på delegation från styrelsen.

Arbetsgrupp Central Utbildning

Direktiv har tillställt arbetsgruppens sammankallande Pia Almström. Övriga 
deltagare utses efter årskiftet 2015/2016. Arbetsgruppen ska lämna sin slut-
rapport 2016-05-31.

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
• Susanne Larsson-Forman, ombudsman
• Anna Jonsson, kommunikatör/redaktör
• Marika Olsson, ombudsman
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Medlemsutveckling

Vid årets början uppgick antalet medlemmar till 4 119 stycken och vid årets 
utgång till 3 985 stycken. Antalet aktiva medlemmar var vid årets ingång 
2 911 stycken och vid årets utgång 2 839 stycken, fördelat på 1 656 män och 
1 183 kvinnor. Under året har 219 medlemmar sökt inträde i förbundet. Vid 
årets början uppgick antalet passiva medlemmar till 1 208 stycken och vid 
årets utgång till 1 146 fördelat på 545 män och 601 kvinnor. 
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Förbundets verksamhet omfattar de militära myndigheterna inom 
Försvarsdepartementets område. Verksamheten omfattar också Fortifikations-
verket, som lyder under Finansdepartementet samt Försvarshögskolan, som 
lyder under Utbildningsdepartementet. Cirka 65 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 och FMV sköts av för-
bundet 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

Fortverket har under 2015 genomfört en omorganisation. Efter förhand-
lingar sades tio medlemmar upp på grund av arbetsbrist.

Försvarets exportmyndighet, FXM

Den första januari 2016 upphörde Försvarsexportmyndigheten efter reger-
ingsbeslut. Delar av verksamheten fördes över till Försvarets materielverk 
(FMV) och de medarbetare som berördes av denna verksamhetsövergång 
anställdes av FMV och inrangeringsavtal tecknades. Övriga medarbetare  
sades upp på grund av arbetsbrist och omfattas därmed av Trygghetsstiftel-
sens åtgärder i enlighet med Avtal om omställning.

Försvarets materielverk, FMV

De tre föreningarnas ordförande, kontaktperson från förbundsstyrelsen samt 
ombudsman har utgjort ”förhandlingsråd”. I oktober genomförde represen-
tanter från samtliga tre föreningar samt ombudsman en gemensam utbild-
ning på båt. 

Ett kollektivavtal som möjliggör förläggning av arbetstid i form av tvåskift, 
inom delar av FMV, tecknades efter långdragna förhandlingar. Avtalet ger 
kompensation i pengar samt en arbetstidsförkortning. Lokala förtroende-
valda var nära involverade i förhandlingsarbetet.

Verksamhet
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Översyn av ett antal lokala kollektivavtal samt identifiering av ytterligare 
behov av lokala avtal har gjorts. Förhandlingsarbetet är ännu långt från slut-
fört.

Kollektivavtal om lokala omställningsmedel tecknades efter många diskus-
sioner kring vad som gagnar såväl den enskilde som FMV ur ett omställ-
ningsperspektiv. 

Försvarets radioanstalt, FRA

Förhandlingar om ett nytt lokalt villkorsavtal har pågått under hela året. En 
ombudsman har varit  föreningens ordförande behjälplig. Vid årsskiftet är 
ännu inget avtal tecknat.

Ett kollektivavtal om lokala omställningsmedel har tecknats. Arbetet med 
riktlinjer för hantering av avtalet fortsätter år 2016.

Försvarsförbundet och arbetsgivaren har haft många diskussioner och för-
handlingar kring RALS-processen då avtalstolkningarna skiljer sig avsevärt 
åt. Kontakt har tagits med centrala parter för stöd. 

Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolan har under året inte varit föremål för någon omorganisation 
eller några större förändringar av verksamheten.

Försvarsmakten, FM

Under 2015 fick Försvarsmakten i uppdrag från regeringen att påbörja 
organiseringen mot organisation 18 (benämnd org ny). Försvarsförbundet 
deltog i en central utvecklingsgrupp som hade i uppdrag att utifrån svaren 
från förbanden och våra lokala föreningar finna lösningar så att både pro-
duktion och personalfrågor togs om hand. Arbetet avslutades i december då 
förhandlingen om organisationen avslutades i enighet då målet är att inga 
arbetstagare ska sägas upp på grund av arbetsbrist. Organisationen ska vara 
intagen fullt ut årsskiftet 2018.

Försvarsmakten, meddelade under hösten 2014 att lönekartläggningen åter 
skjuts på framtiden. Sedan dessa har förbundet via både diskrimineringsom-
budsmannen, och Nämnden mot diskriminering drivit ärendet. Frågan är i 
dagsläget inte slutligt avgjord.

Kollektivavtal om lokala omställningsmedel har tecknats under året.
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Försvarsmakten meddelade under 2015 att de anser att funktionen FM 
HSO saknar mandat att företräda arbetstagare i hela myndigheten. Samtliga 
ato motsätter sig detta synsätt och i skrivande stund ligger ärendet för avgö-
rande hos Arbetsmiljöverket.

Försvarsförbundet har deltagit i förhandlingar inom FMLOG för att  
anpassa delar av organisationen till Org ny. Arbetet fortsätter under 2016.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, TRM

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har under året inte varit föremål för 
någon omorganisation eller några större förändringar av verksamheten.

Centrala förhandlingar

Centrala förhandlingar

Försvarsförbundet påkallade förhandling med Rikshemvärnsrådet och för-
handlade fram ett avgångsvederlag för en medlems räkning. 

Inrangeringsförhandling, FMV

Försvarsförbundet tecknade inrangeringsavtal för de medarbetare som 
januari 2016 , via verksamhetsövergång, överförs från Försvarets export-
myndighet, FXM. Det innebär att medarbetarna direkt omfattas av FMVs 
kollektivavtal. 

Nedläggning av Upphandlingsenhet Halmstad, FMV

En ombudsman förhandlade omplacering och arbetsbristuppsägningar av de 
medarbetare som valde att inte flytta till Stockholm. 

Avslutade tvister

Brott mot MBL

Försvarsmakten har i samband med personärende kallat Officersförbundets 
arbetsplatsombud att närvara vid samtal med Försvarsförbundets medlem. 
Först när varsel om tilltänkt avsked anlände till förbundskansliet fick För-
svarsförbundet kännedom om ärendet. Försvarsförbundet och arbetsgivaren 
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nådde en förlikning där Försvarsmakten betalar 5 000 kronor i skadestånd 
till förbundet.

Brott mot kollektivavtal

En medlem vars tjänstgöringsgrad felaktigt ändrats och därmed föranlett 
felaktiga löneutbetalningar under ett antal år. Förhandlingar inleddes lo-
kalt på förbandet våren 2010 men arbetsgivaren presenterade aldrig något 
avslutande protokoll och genomförde aldrig överenskomna korrigeringar. 
Försvarsförbundet påkallade därför två tvister år 2010 och förhandlingarna, 
som pågått sedan år 2011, har nu avslutats. En deluppgörelse gjordes som-
maren 2014 och medlemmen sedemera utbetalat sin resterande lön, efter 
korrigering av arbetstidsmåttet, för åren 2006-2014.

Vid de avslutande förhandlingarna överenskoms om:
• Skadestånd till medlemmen på 20 000 kronor samt skadestånd till För-
svarsförbundet på 10 000 kronor för brott mot kollektivavtal.
• Skadestånd till Försvarsförbundet om 20 000 kronor för förhandlings-
vägran.
• Avskrivning av medlems löneskuld på 10 500 kronor.

Brott mot kollektivavtal

En medlem hade ett år efter att han sagt upp sig från Försvarsmakten inte 
fått sin slutlön fullt utbetald. Efter förhandling enas parterna om att med-
lemmen, förutom ersättningen för de innestående semesterdagarna, fick 
2.000 kronor i skadestånd. 

Brott mot kollektivavtal

En medlem på FRA fick ny lön utbetald innan RALS-förhandlingarna av-
slutats. Den utbetalade summan var dessutom lägre än den arbetsgivaren 
erbjudit i förhandlingen. Lokal tvist avslutades i oenighet. Arbetsgivaren 
hävdade att ansvaret för det inträffade låg hos den enskilde handläggaren. 
Därför valde Försvarsförbundet, med mandat från OFR/S,P,Os förhand-
lingsledning, att påkalla central tvist mot Arbetsgivarverket, AgV, angående 
brott mot RALS. Parterna förlikades med att AgV tydliggör arbetsgivarens 
ansvar. 



FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 2015 | 11

Förhandlingsvägran

Försvarsmakten har trots ett antal påpekande under flera års tid inte slutfört 
ett antal förhandlingar. Förbundet ansåg att Försvarsmakten förhandlings-
vägrat och påkallade förhandling. Efter överläggningar enas parterna förlik-
ningsvis att Försvarsmakten till Försvarsförbundet ska utge ett skadestånd på 
30 000 kronor. 

Brott mot Samverkansavtalet alternativt Medbestämmandelagen (MBL)

Försvarsmakten har brutit mot Samverkansavtalet genom att inte förhandla 
på ett korrekt sätt i ärende som rörde nedläggning av verksamhet och om-
placering av medlemmar. Förhandlingen avslutades i enighet. Skadestånd 
utgick till Försvarsförbundet på 20 000:-. 

Brott mot Kollektivavtal 

Två tvister angående brott mot Försvarsmaktens kollektivavtalssamling 
(FAS) gällande löneinplacering. Tvisterna avslutades i oenighet. 

Brott mot turordningsavtalet

Försvarsförbundet ansåg att Försvarsmakten brutit mot turordningsavtalet i 
samband med förhandlingarna om org 13. Tvisten avslutades i oenighet. 

Brott mot Lagen om anställningsskydd (LAS)

Försvarsmakten bröt mot Lagen om anställningsskydd (LAS) då man sa upp 
en medlem som hade en provanställning på ett felaktigt sätt. Tvisten avslu-
tades med att medlemmen fick 5000kr och Försvarsförbundet 20 000kr i 
skadestånd. 

Brott mot kvittningslagen

Försvarsmakten bröt mot kvittningslagen då man kvittade en medlems lön 
på ett ogiltigt sätt. Medlemmen erhöll 4 000 kr i skadestånd. 

Brott mot kvittningslagen

Försvarsmakten bröt mot kvittningslagen då man kvittade en medlems lön 
på ett ogiltigt sätt. Medlemmen erhöll 4 000 i skadestånd samt en nedskriv-
ning av skulden med 15 000 kr. 
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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 kunskaper om de lagar och avtal 
som våra förtroendevalda behöver i sina uppdrag. Kursen bygger på problem-
lösning i grupparbeten.
Samverkan- och förhandlingskursen ger kunskap om förhandling och sam-
verkan och ger deltagarna praktisk övning genom rollspel. 

En viktig del av kursverksamheten är också att deltagarna får ett utökat kon-
taktnät.

Förbundet har under året genomfört en grundkurs och en lag- och avtalskurs. 
Samverkan och förhandlingskursen ställdes in då det var för få anmälda delta-
gare. Denna planeras för 2016 istället. 

Bidrag till lokalt genomförd utbildning

Till utbildningar som föreningarna anordnar lokalt utbetalas ett ekono-
miskt bidrag. I likhet med tidigare år är bidraget 250 kronor/deltagare vid 
heldagsutbildning och 125 kronor/deltagare vid halvdagsutbildning. Det 
maximala beloppet per förening och år är 15 000 kronor. Under året har 
totalt 16 967 kronor utbetalats tilll fyra föreningar som genomfört facklig 
basutbildning för medlemmar, platsombud och styrelser.
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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 elektroniska nyhetsbrev, Informationsnytt, förbundets 
hemsida, www.försvarsförbundet.se, förbundsutbildningar på central och 
lokal nivå, liksom seminarier och konferenser. Medlemmarna får även regel-
bundet medlemstidningen Om Försvarsförbundet. Informationsspridning 
och opinionsskapande gentemot externa parter sker främst i direktkontakt 
eller via e-post och till viss del i digitala medier.

Informationsnytt

Informationsnytt är förbundets digitala nyhetsbrev som skickas till alla 
 föreningar för vidare spridning lokalt. Under året skickades 23 Informa-
tionsnytt.

Profilprodukter

Förbundet tog under året fram tre nya profilprodukter.

Webbarkiv

På Försvarsförbundets hemsida www.försvarsförbundet.se kan föreningarna 
logga in i förbundets webbarkiv och ta del av nyheter, hämta hem trycksaker, 
informationsfoldrar, nyhetsbrev, blanketter med mera. Inloggningsuppgifter 
till webbarkivet har respektive föreningsordföranden. 

Om Försvarsförbundet

Medlemstidningen Om Försvarsförbundet skickas till alla medlemmar, såväl 
aktiva som passiva. Om Försvarsförbundet strävar efter att spegla förbun-
dets arbete i allmänhet och de verksamheter som prioriterats av kongressen 
i synnerhet. Medlemstidningen har under året lyft frågor om bland annat 
mångfald och likabehandling, avtalshantering och jämställdhet. Tidningen 
prioriterar den vardagsnära, fackliga verksamheten. Om Försvarsförbundet 
kom under 2015 ut med fyra nummer om 24 sidor.
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Medlemsförmåner

Försäkringar

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

Arbetsskadeärenden

För handläggning av mer komplicerade arbetsskadeärenden anlitar förbundet 
LO-TCO Rättsskydd. Det kan exempelvis gälla en överklagan av ett beslut 
från Försäkringskassan, Förvaltningsrätten eller AFA Försäkring. Det finns 
för närvarande ett ärende från förbundet under handläggning. Under 2015 
nyanmäldes ett ärende och tre avslutades.

Sensus

Försvarsförbundet har ett löpande avtal med studieförbundet Sensus, vilket 
innebär att medlemmarna har 50 procents rabatt (högst 600 kronor) per ut-
bildning eller aktivitet på det fasta och öppna utbudet och på kulturprogram. 
Rabatten kan användas en gång per medlem och halvår. Under 2015 använ-
des förmånen vid två tillfällen.

Samarbetsorganisationer

ISF Sverige AB

ISF Sverige AB erbjuder rabatterade prenumerationer på tidningar till samt-
liga 600 000 medlemmar i fackförbunden Försvarsförbundet, Unionen, 
Vision, ST och Finansförbundet.



FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 2015 | 15

Förbundsstyrelsen för försvarsförbundet får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

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

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

I maj ägde försvarsförbundets 20 de kongress rum och där deltog18 av 
organisationens 23 föreningar. 
Förbundsstyrelsens två arbetsgrupper för framtiden föreslog en justerad fram-
tidsinriktning. Förbundsstyrelsen föreslog också förändringar i administra-
tionsbidraget. Båda förslagen röstades igenom.
Förbundsstyrelsen föreslog även en minskning av suppleanter i förbundssty-
relsen till två i valberedningen till en och för revisorerna en minskning till en.
Till nya i förbundsstyrelsen valdes Jan Berthilson, förening 51 och Per-Anders 
Andersson, förening 101 Två nya suppleanter valdes: Marie-Louise Svensson, 
förening 5 och Carola Blomdahl, förening 20.
Den stora förändringen är att ordförandekonferenserna ströks och ersätts av 
förbundsmöte varje år mellan kongresserna.
Kongressen beslutade att minska administrationsbidraget till fem kronor per 
medlem från första januari 2016 och istället införa föreningsbidrag från och 
med första januari 2016.

Ett planeringsinternat för förbundsstyrelsen genomfördes i september.

Förbundsstyrelsen har beslutat att förbundet skall förnya Försvarsförbundets 
hemsida samt att uppgradera medlemsregistret.

Framtiden

Under det kommande året kommer förbundet att hålla förbundsmöte i juni 
enligt kongressens beslut. Förbundsstyrelsens focus kommer att ligga på den 
verksamhetsinriktning som fastställdes på kongressen. Förbundsstyrelsen har 
även utarbetat en verksamhetsplan för förbundsstyrelsen kommande år.
 

Årsredovisning 2015
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Flerårsöversikt (tkr)

År 2015 2014 2013 2012

Medlemsavgifter 10 083 10 081 9 824 10 244
Resultat efter finansiella poster 3 277 21 752 1 373 107
Balansomslutning 58 116 55 523 34 356 33 539
Antal aktiva medlemmar 2 839 2 911 2 964 3 035

Förslag till vinstdisposition

Förbundsstyrelsen föreslår att till Försvarsförbundets förfogande:
Balanserat resultat   55 979 041 kronor

Summa   55 979 041 kronor

Förbundsstyrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
I ny räkning överförs   55 979 041 kronor

   55 979 041 kronor

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

Resultaträkning

 Not nr 2015 2014

    

Förbundsintäkter

Medlemsavgifter  10 083 233 10 081 586 
Annonsintäkter  36 700 44 200
Övriga intäkter  448 214 243 401

Summa intäkter  10 568 147 10 369 187
    
Förbundskostnader

Kostnader för förtroendevalda 1 -2 468 126 -1 975 652
Övriga externa kostnader  -4 078 608 -5 208 917
Personalkostnader 2 -5 583 033 -5 304 553
Avskrivningar av materiella   -353 652 -285 972 
anläggningstillgångar 
  
Övriga rörelsekostnader 3 -834 277 -817 573

Summa kostnader  -13 317 696 -13 592 667

Resultat före finansiella poster  -2 749 549 -3 223 480

Resultat från finansiella poster

Realisationsvinst aktier 11 7 436 471 22 979 326 
Realisationsförlust aktier  -4 598 063 -846 421
Utdelning aktier  3 188 651 2 839 780
Ränteintäkter  260 3 088
Räntekostnader  -361 0

Summa finansiella poster  6 026 958 24 975 773

Resultat före skatt  3 277 409 21 752 293

Skatt på årets resultat  -1 288 505 -935 769

ÅRETS RESULTAT  1 988 904 20 816 524
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not nr 2015-12-31 2014-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggninstillgångar 

Hemsida 4 895 144 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 895 144 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och dataprogram 5 1 615 101 1 089 639 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 615 101 1 089 639

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i andra företag 6 0 7 618
Aktier och andelar 7 54 203 929 51 771 894
Andra långfristiga fodringar  150 000 150 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 54 353 929 51 929 512

 
Summa anläggningstillgångar  56 864 174 53 019 151

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  0 6 457
Övriga fordringar  65 084 1 320
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 8 512 535 474 388

Summa kortfristiga fordringar  577 620 482 165

Kassa och bank  674 543 2 022 067

Summa omsättningstillgångar  1 252 163 2 504 232

    
SUMMA TILLGÅNGAR  58 116 337 55 523 383
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Balansräkningen fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 Not nr 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL 9
Fritt eget kapital

Balanserat resultat  53 990 137 33 173 613
Årets resultat  1 988 904 20 816 524

Summa eget kapital  55 979 041 53 990 137

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  282 460 413 655
Aktuell skatteskuld  819 164 188 347
Övriga skulder  139 689 135 190
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 10 895 983 796 054

Summa kortfristiga skulder  2 137 296 1 533 246

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 116 337 55 523 383

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Allmänna upplysningar

Redovisningsprinciper

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

Värderingsprinciper med mera

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

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med av-
drag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Till-
gångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Då tillgången 
färdigställs först 2016 har ingen avskrivning gjorts i år.

Materiella anläggningstillgångar

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

Fordringar

Fordringar är redovisade till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Värdepapper

Placeringar i värdepapper är långsiktiga. Värdepapper värderas till anskaff-
ningskostnad såvida inte en varaktig nedgång av värdet har konstaterats. Vid 
en förväntad bestående nedgång av värdet på värdepapperen skrivs dessa ned 
till dess marknadsvärde.
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Upplysningar till enskilda poster

Not 1) Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden   2015 2014

Kvinnor 2 3
Män 5 4

Totalt 7 7 

 
Personer i ledande ställning
Kvinnor 0 0
Män 1 1

Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden:
Arvoden och andra ersättningar  809 915 692 016
Sociala avgifter 254 475 206 507

Totalt 1 064 390 898 523

Not 2) Personal 2015 2014

Medelantalet anställda 
Kvinnor 6 6
Män 1 1

Totalt 7 7 

Personalkostnader
Löner och ersättningar 3 713 225 3 509 474
Sociala avgifter 1 173 020 1 107 976
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt 686 464 687 103

Totalt 5 572 709 5 304 553 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Not 3) Avgifter och bidrag 2015 2014

TCO 308 566 314 184
TAM 13 799 14 110
Övriga organisationer 8 325 23 040
Administrationsbidrag 308 230 321 160
Övrigt 7 000 29 125

Summa avgifter och bidrag 645 920 701 619 

Not 4) Övriga immateriella anläggningstillgångar  2015-12-31 2014-12-31

Inköp  895 144 0
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden 895 144 0

Utgående redovisat värde 895 144 0

Not 5) Inventarier och dataprogram 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde  3 690 285 3 093 995
Inköp 878 934 596 290
Utrangeringar -1 925 255 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 643 964 3 690 285

Ingående avskrivningar -2 600 646 -2 314 675
Utrangeringar 1 925 435 0
Årets avskrivningar -353 652 -285 972
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 028 863 -2 600 646

Utgående redovisat värde 1 615 101 1 089 639

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Not 6) Andelar i andra företag 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 618 7618
Avveckling -7 618 0

Utgående redovisat värde 0 7 618

Avser andelar i Stoff Holding AB, org. 556952-9984. Likvidation är avslutad 2015-
08-21.
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Not 7) Aktier och andelar   2015-12-31 2015-12-31

Noterade aktier  Antal Bokfört värde Marknadsvärde

ABB LTD 20 000 2 729 945 3 056 000 
Alfa Laval 12 000 304 190 1 860 000 
Atlas Copco B 15 000 1 300 816 2 929 500 
Betsson B 30 000 1 870 217 4 665 000 
Billerudkorsnäs 25 000 1 895 118 3 930 000 
Bilia A 14 000 2 642 863 5 376 000 
Danske Bank 16 000 3 855 366 3 627 549 
Fortum 26 000 3 287 767 3 307 949 
Hennes & Mauritz B 8 000 323 080 2 416 800 
Investor B 10 000 651 755 3 126 000 
Kinnevik B 11 000 1 936 091 2 882 000 
Klövern AB 250 000 0 2 375 000 
Kone B 10 000 2 891 112 3 580 138 
NCC B 15 000 2 260 637 3 945 000 
Neste Oil 15 000 1 920 968 3 788 073 
Novo Nordisk AS B 10 000 2 227 174 4 895 576 
SAAB AB 12 000 2 734 579 3 129 600 
Sampo Insurance A 10 000 3 537 534 4 295 800 
SEB A 52 000 3 713 003 4 648 800 
Skanska B 15 000 1 546 482 2 472 000 
SKF B 15 000 1 495 331 2 058 000 
Swedbank A 16 000 3 047 515 2 993 600 
Swedish Match 12 000 2 365 034 3 602 400 
TeliaSonera AB 85 000 3 756 135 3 586 150 
Trelleborg B 20 000 1 911 217 3 296 000 

Summa noterade aktier  54 203 928 85 842 935

Ej noterade aktier

Förbundet har även 15 andelar av totalt 20 827 st  1
i föreningen Bergendal Meetings

Summa aktier och andelar  54 203 929



24 | 2015 | FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Not 8) Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter   2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda kostnader  257 490 226 473 
Skadeståndsersättning  0 15 000 
Medlemsavgifter  255 045 232 915
Summa förutbetalda kostnader/   512 535 474 388 
upplupna intäkter

Not 9) Eget kapital  Eget kapital

Belopp vid årets ingång  53 990 137
Årets vinst  1 988 904

Belopp vid årets utgång  55 979 041

Not 10) Upplupna kostnader  2015-12-31 2014-12-31

Semesterlöneskuld  208 174 236 470
Sociala avgifter  192 886 189 695 
Övrigt  494 923 369 889

Summa upplupna kostnader  895 983 796 054

Not 11) Realisationsvinst aktier  2015-12-31 2014-12-31

Realisationsvinst på noterade innehav  7 436 471 1 756 548
Realisationsvinst försäljning fastigheten Sturegatan 0 21 222 778

Summa realisationsvinst aktier  7 436 471 22 979 326
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Stockholm den 16 mars 2016

Håkan Sparr  Pia Almström  Per- Anders Andersson
Förbundsordförande

Lena-Sköld Gunnarsson   Per Gunnarsson  

Jesper Nyberg   Marie-Louise Svensson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2016.
Grant Thornton Sweden AB

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

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493
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Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försvarsförbundet för år 
2015. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revi-
sorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om be-
lopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har an-
vänts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finan-

Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Försvarsförbundet 
Organisationsnr 802001-1493
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siella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer 
resultaträkning och balansräkningen för förbundet. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens för-
valtning för Försvarsförbundet för år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsre-
dovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.  

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

Uttalande

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Stockholm den 16 mars 2016

Lena Johnson  Martina Brisman Anders Wilhelmsson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
Grant Thornton Sweden AB
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Förbundets interna organ vid årets slut

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Ordinarie ledamöter

Håkan Sparr, förbundsordförande, FM - FMTM, Örebro
Lena Sköld-Gunnarsson, vice förbundsordförande, FMV, Stockholm
Pia Almström, FM - HKV, Stockholm
Per Gunnarsson, FM -  F 7, Såtenäs
Jan Bertilsson, FM - Marinbasen, Karlskrona
Per-Anders Andersson, FM - OpLedTekbat, Arboga
Jesper Nyberg, Rekryteringsmyndigheten, Karlstad

Suppleant

Inträder i förbundsstyrelsen enligt rullande schema i följande turordning
Marie-Louise Svensson, FM - MHS
Carola Blomdahl, FM - SWEDEC

Förtroendevalda revisorer

Ordinarie

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

Suppleanter

Maria Ferngren, FMV, Stockholm

Auktoriserad revisor

Lena Johnson, Grant Thornton, Stockholm

Bilaga 1Bilagor
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Förbundets externa representation vid årets slut

TCO STYRELSE (2015-2019)

Ordinarie 
Håkan Sparr
1:e suppleant 
Lena Sköld Gunnarsson
2:e suppleant 
Per Gunnarsson

TCO KONGRESSOMBUD (2015-2019)

Ordinarie
Lena Sköld Gunnarsson
Personlig suppleant
Marie-Louise Svensson (för Sköld Gunnarsson)

TCO REPRESENTANTSKAP

Jesper Nyberg

TCO NÄTVERK

TCO tankesmedja – stämma

Håkan Sparr, ordinarie
Ersättare Lena Sköld-Gunnarsson, ersättare

NÄTSOC/Program Välfärd

Marika Olsson

TCO fackliga akademi

Susanne Larsson-Forman

Kommunikationsansvariga inom TCO-förbunden

Anna Jonsson

Webbansvariga inom TCO-förbunden

Anna Jonsson

Pressansvariga inom TCO-förbunden

Anna Jonsson

TCOs rekryteringsnätverk

Anna Jonsson

Bilaga 2/ sida 1 av 4
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TCO råd för arbetsskador

Susanne Larsson-Forman

TCO nätverk för jämställdhet och likabehandling

Susanne Larsson-Forman

OFR ÖVERSTYRELSE

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

OFR BEREDNINGSGRUPPER

Arbetsmiljögrupp
Susanne Larsson Forman

Juristgrupp
Hans Jonsson
Konfliktgrupp

Eva Rundlöf

Pensionsgrupp
Hans Jonsson
Statistikgrupp
Susanne Larsson Forman

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

Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO)
Håkan Sparr, ledamot i överstyrelsen

ÖVRIG REPRESENTATION

Försvarsförbundet/Folksam Försäkringskommitté

Annica Arnared
Eva Rundlöf 
Håkan Sparr

Bilaga 2/ sida 2 av 4
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Folksams stämma
Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, ersättare

Föreningen Samverkande Tjänstemannaförbunden (FST), styrelsen

Eva Rundlöf, ordinarie
Hans Jonsson, ersättare

Försvarsmaktens centrala förslagskommitté 
Jan Berthilson

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd
Håkan Sparr, ordinarie
Per Gunnarsson, ersättare

Försvarsmaktens centrala arbetsmiljökommitté
Susanne Larsson Forman, ordinarie
Marika Olsson, ersättare

Försvarsmaktens Samverkansgrupper
ÖB
Håkan Sparr
Ledningssystem, LedS
Hans Jonsson
ersättare Eva Rundlöf
Produktion
Hans Jonsson
ersättare Eva Rundlöf
Insats
Susanne Larsson Forman
ersättare Hans Jonsson
Personal
Susanne Larsson Forman
ersättare Eva Rundlöf

Alla myndigheter och förband inom Försvarsmakten har samverkansorgan 
där Försvarsförbundet samverkar. Enligt förbundsstyrelse beslut så represen-
teras förbundet centralt av en ombudsman vid förbandet FMLOG och vid 
FMVs centrala samverkansgrupp.

Bilaga 2/ sida 3 av 4



32 | 2015 | FÖRSVARSFÖRBUNDET | VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försvarsmakten - FMLOG
Samverkansgrupp
Hans Jonsson
ersättare Susanne Larsson Forman

Försvarets materielverk
Centrala samverkansgruppen, SVG
Marika Olsson
ersättare Hans Jonsson
Arbetsgrupp trygghetsfrågor, AGT
Marika Olsson
ersättare Hans Jonsson
Personalansvarsnämnd
Lena Sköld Gunnarsson
ersättare Håkan Sparr

Svenska Ingenjörssamfundet (ISF)

Överstyrelse 
Jesper Nyberg
Styrelse 
Håkan Sparr
Valberedning
Hans Jonsson

STs arbetslöshetskassa

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

• Att synas 
(rekryteringsbroschyr, framtagen 2013, uppdaterad 2015)
• Fackligt ABC
(alfabetisk uppslagsbok för förtroendevalda, uppdaterad 2015)
• Försvarsförbundet - TCO-förbundet nära dig
(rekryteringsbroschyr, uppdaterad 2015)
• Handledning för valberedare
(framtagen 2014)
• Goda skäl att vara medlem
(uppdaterad 2016)
• Lönesättande samtal
(broschyr framtagen 2014)
• Medlemsförsäkringar
(framtagen i samarbete med Folksam, 2015)
• Medlemskap efter pensionering 
(uppdaterad 2016)
• Medlemsutbildning, powerpointserie
(uppdaterad 2013)
• Om du blir arbetslös
(lathund, uppdaterad 2015)
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Bilaga 4

Antal aktiva medlemmar per förening 
2015-12-31

RF står för rikstäckande förening
Förening Antal Förening Antal
1 169
2    FM Kungsängen 104 105  Fortifikationsverket RF 41
5    FM Karlberg 12 106  FM Luleå 42
8    FM Skövde 119 114  FM Stockholm 249
10  FM Enköping 150 129 Rekryterings-

myndigheten RF
31

20  FM Eksjö 18 150  FM FMTM RF 131
21  FM Halmstad 52 310  FMV RF 396
50  FM Karlskrona 57 320  FMV RF 76
51  FM Karlskrona 196 330  FMV RF 263
55  FM Berga 23 410  FRA RF 178
76  FM Såtenäs 100
84  FM Linköping 21
86  FM Ronneby 49
99  FM Boden 103
101 FM Op LedTek-
Bat RF

262

SUMMA 2839
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