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Ja, så har återigen ett år passerat. Jag kan inte säga att detta år på något sätt 
blev lugnare än föregående - snarare tvärtom. Kanslipersonalen och våra för-
troendevalda har haft en stor arbetsbörda då Försvarsmakten genomförde en 
total omstrukturering samt flyttade över cirka hälften av FMLOG till FMV. 
Vi börjar väl landa där nu, men ett antal tvister pågår med anledning av om-
struktureringen

Internt har vi arbetat aktivt med att vidareutveckla och klargöra förbunds-
styrelsens arbetsformer och roller. Förbundet har också under året gjort en 
upphandling av ett nytt medlemsregister som togs i bruk den 11 december 
2012. Under året som gick antog förbundsstyrelsen en kommunikations-
policy för förbundet.

Förbundsstyrelsen lägger naturligtvis stort fokus på våra prioriteringar 
från kongressen 2011. Vår första prioritering är rekrytering enligt enhälligt 
kongressbeslut. Våra andra prioriteringar är att fokusera på att tvinga våra 
arbetsgivare att följa våra bra avtal, vilket kan innebära merarbete för våra 
ombudsmän och inte att förglömma våra förtroendevalda, eftersom det san-
nolikt medför ökade fall av tvister. Vi anser att om vi pressar arbetsgivaren till 
att följa lagar och avtal, ökar förutsättningarna att vi når våra målbilder. 
Vi arbetar även med att jämställdhet ska genomsyra allt arbete inom förbun-
dets verksamhet.

Målbilderna kan sammanfattas så här: 
• Arbetsvillkoren ska bli bättre, varje medlems lön ska sakligt kunna motive-
ras.
• Arbetsmiljön blir bättre, våra medlemmar ska ha en bra fysisk och psyko-
social arbetsmiljö.
• Kompetensutveckling ska vara en prioriterad del i arbetsgivarens verksam-
het och en naturlig del i medlemmens utveckling.
• Tryggheten ska öka och därmed ge bättre livskvalitet för våra medlemmar.

Under året har även ett antal tvister avgjorts varav de flesta utföll till vår 
fördel. Därmed har vi fått pengar tilldömda oss i skadestånd. Vi hade förstås 
hellre sett att arbetsgivaren hade följt de lagar och avtal som finns så att vi 
inte hade behövt påkalla tvist. Många av tvisterna pågår i skrivande stund och 
nya tillkommer hela tiden.

Året som gått
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Jag har fortsatt med mina rundresor till föreningarna där jag tar upp för-
bundsstyrelsens roll och vilka frågor som kan vara aktuella. Jag tar även upp 
den högt prioriterade frågan rekrytering, hur viktig den är ute i våra fören-
ingar. Det är där den största delen av värvningen sker, ute i verksamheten hos 
våra platsombud och övriga förtroendevalda. Vi medlemmar måste förstå hur 
viktig rekryteringen är både för att vårt förbund ska bestå men även för att 
återväxten för förtroendevalda ska ha en bra utveckling.

Det jag personligen lagt ner mycket krut på är ju de så kallade oberoende 
tjänsterna i Försvarsmakten. Försvarsmaktsledningen fortsätter att envisas 
med att införa ett begrepp som inte finns överhuvudtaget. Mycket lobbande 
bland politiker och politiska tjänstemän har det blivit och det känns som om 
det börjar bära frukt. 

Vårt medlemskap i TCO

TCO har ett starkt samhällspolitiskt engagemang som går ut på att bevaka 
och värna om TCO-gruppernas intressen. TCO utreder och analyserar frågor 
av vikt för TCO-förbundens medlemmar. 

TCOs utredare är experter på olika område, till exempel arbetsrätt, utbild-
ningspolitik, ekonomi, välfärd, jämställdhet eller internationella frågor. Det 
kan till exempel handla om att bevaka medlemmarnas rätt till tjänstepension, 
se till att medlemmarna inte missgynnas i skatte- och trygghetssystemen, eller 
se till att villkoren på arbetsmarknaden utvecklas. Bara för att nämna ett litet 
urval.
TCO är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar brett med att 
bilda opinion kring frågor som rör TCO-förbundens medlemmar. 
Här följer några exempel på TCOs engagemang för medlemmarna under 
2012:
• Försvara den svenska modellen på Europaarenan.
• Nytt förslag till arbetslöshetsförsäkring till socialförsäkringsutredningen.
• TCO och SEB har träffat överenskommelse om bolån.

Avtalsrörelsen

I början av oktober fick vi ett nytt centralt RALS-avtal. Avtalet blev denna 
gång ett ettårigt avtal som sträcker sig över perioden 2012-10-01–2013-09-30.

I det centrala avtalet framgår det med tydlighet att de lokala RALS-förhand-
lingarna ska bedrivas skyndsamt. För förbundet känns det tillfredsställande 
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att få med denna skrivning eftersom det inom Försvarsmakten har dragit ut 
på tiden under ett antal år.

Försvarsmaktens arbetstids- och utlandsavtal har äntligen blivit klart. Vissa 
tycker att det är bra och några tycker att det är dåligt och vill byta fackfören-
ing. Vi har i skrivande stund ett konstigt avtalsförfarande i Försvarsmakten 
där det finns två fungerande avtal på försvarsmaktsnivå; ett med SEKO-
försvar och ett med övriga ATO. 

Omstruktureringar

Utredningarna vad gäller Fortifikationsverket har fått förlängd tid, vilket 
innebär att betänkandet ska lämnas den andra september 2013. Först då vet 
vi vilka åtgärder som föreslås gällande Fortifikationsverket. Jag lider med 
våra medlemmar där ovisshet är bland det värsta som finns och är en stor 
stressfaktor i arbetet.

Även Försvarsmakten och FMV har genomfört ett stort omställningsuppdrag 
med hänvisning till budgetproppen där en stor del av FMLOG överfördes till 
FMV. Jag är fortfarande skeptisk till att man ska kunna hämta hem så stora 
besparingar som föreslås. Jag rekommenderar er alla att läsa ATKs rapport i 
ärendet. Den finns att ladda hem från vår hemsida (www.forsvarsforbundet.se).

Förbundsstyrelsens styrelseledamot Peter Forsberg har utsetts att vara 
förbundets representant i styrnings- och ledningsgruppen ”Omdaning för-
svarslogistik steg 2” FM där ett nytt system för ledning och beställning av 
materiel- och logistikförsörjningen ska utformas, vilket innefattar ytterligare 
besparingskrav. 

Ekonomi

För 2012 redovisar förbundet ett underskott på cirka 250 000 kronor vilket är 
en förbättring sedan föregående år. Trots det negativa ekonomiska resultatet 
för 2012 bedömer förbundsstyrelsen att förbundet fortfarande står väl rustat 
ekonomiskt för att även i framtiden kunna genomföra en verksamhet med 
hög kvalité till medlemmarnas bästa.

Håkan Sparr
Förbundsordförande
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden, varav 
ett telefonsammanträde. Ärenden som har behandlats har bland annat varit:

• Verksamhetsfrågor
• Förbundsveckan
• Budget 2013
• RALS
• Förbundets ekonomiska placeringar
• Försvarsstrukturutredningen – bildandet av FSV
• Rekrytering
• Nytt medlemsregister
• ISF
• Omstrukturering inom FM

Internationella kontakter och besök 
Nordisk konferens
Finland var värd för den årliga nordiska konferensen som genomfördes den 
28-29 augusti 2012 i Borgå, Finland. Deltagarna var de nordiska broder-
förbunden. Från vårt förbund deltog Håkan Sparr och Eva Rundlöf.

Det samarbetsavtal som ingicks 2004 och bildade samnordiskt organisa-
tionsråd mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige sades upp på begä-
ran av Danmark.. Samarbetet kommer att fortsätta men enligt mer infor-
mella former.

Förbundsstyrelsens arbetsgrupper och utskott

Arbetsgrupp Föreningsstruktur

Gruppen fortsätter det arbete som är påbörjat. Gruppens uppdrag är att 
med beaktande av FSU och andra eventuella omorganisationer, utarbeta ett 
antal olika scenarier vilka i sin tur utgör underlag till en förändrad fören-
ingsstruktur.
I gruppen ingår Håkan Sparr (sammankallande) och Pia Almström ur 
förbundsstyrelsen samt Hans Jonsson och Annica Arnared ur förbunds-
kansliet.

Arbetsgrupp Rekrytering

Arbetsgruppen har fortsatt sitt arbete fram till ordförandekonferensen i maj 
där gruppen föredrog sina idéer. Förbundsstyrelsen beslutade i maj att inte 
tillsätta en tjänst på förbundskansliet med huvudsaklig inriktning på rekry-
tering. Förbundsstyrelsen beslutade vidare att i rekryteringssyfte satsa på 

Organisation och personal
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synlighet till exempel genom att införa en återkommande förbundsvecka. I 
gruppen ingick Urban Ström (sammankallande) och Jesper Nyberg ur för-
bundsstyrelsen samt Karen McDougall ur förbundskansliet.

Arbetsgrupp RALS

Gruppen lämnade fram sin slutredovisning inför RALS-12 vid styrelsens 
sammanträde i februari.
I december påbörjades arbetet vad gäller RALS-13.
I gruppen ingår Per Gunnarsson (sammankallande) och Lena Sköld Gun-
narsson ur förbundsstyrelsen samt Eva Rundlöf  ur förbundskansliet.

Presidiet

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

Inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) finns två samarbetsorgan inrät-
tade för att koordinera förhandlingar inom Försvarsmaktens Servicekontor 
(FMSeK) och Försörjningsenheten (FörsE). 
Vid styrelsens sammanträde i december beslutades att med anledning av 
FSVs bildande vid årsskiftet inrätta ett nytt samarbetsorgan FMLOG.  
Samarbetsorganet är sammansatt av ledamöter ur samtliga föreningar som 
har medlemmar inom FMLOG den 1 januari 2013. I samarbetsorganet in-
går förening 2, 8, 10, 20, 21, 51, 55, 76, 84, 86, 99, 101, 106, 107 och 114. I 
och med bildandet av detta samarbetsorgan beslutade styrelsen att avveckla 
samarbetsorganen FMSeK och FörsE.
Det nya samarbetsorganet inrättades under årets sista månad och ännu har 
inga möten hunnit hållas.

FMV

Inom FMV finns sedan ett antal år ett samarbetsorgan för att koordinera 
förhandlingar för det tre FMV föreningarna. I och med bildandet av FSV 
den 1 januari 2013 så beslutade förbundsstyrelsen vid decembermötet att 
utöka samarbetsorganet med de föreningar som har medlemmar inom FSV. 
Detta innebär att samarbetsorganet förutom de tre tidigare FMV förening-
arna 130, 103 och 77 kommer att utökas med förening 2, 8, 10, 21, 51, 76, 
84, 86, 99, 106, 107 och 114. 

FRA 

Försvarsförbundet har fyra föreningar inom myndigheten, som gemensamt 
bildade ett samarbetsorgan för flera år sedan. Där är föreningarna represen-
terade av respektive ordförande. Under gångna verksamhetsåret har de vid 
flera tillfällen träffats via videokonferenser. 

Två dagar i mars lånade samarbetsorganet förbundets möteslokal och gick 
igenom sitt lokala ALFA-avtal. De har sedan påbörjat en översyn av avtalet. 

Under flera år har myndigheten haft och har större och mindre föränd-
ringsarbeten. En del inom ramen för samverkan, andra inte. Detta innebär 
att det löpande arbetet som förtroendevald är mycket omfattande och har 
lett till veckovis och/eller daglig kontakt inom samarbetsorganet. Det är en 
styrka i det fackliga arbetet att representanterna är fördelade på flera avdel-
ningar inom myndigheten.
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Resultatet av omorganisationerna och andra ärenden har inneburit både 
nöjda och mindre nöjda medlemmar. 

Inom myndigheten sker lönerevision genom lönesättande samtal. Innan 
dessa genomförs har centralt RALS-avtal och lokalt RALS-avtal tecknats. 

Förbundskansliet
Vid årets slut hade kansliet följande organisation:
• Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman
• Annica Arnared, medlemsregister och ekonomi
• Ulrica Jansson, chefsredaktör för tidningen OM Försvarsförbundet
 /ombudsman
• Hans Jonsson, ombudsman
• Marika Olsson, ombudsman
• Karen McDougall, informatör
• Gülseren Kiyak, sekreterare

Medlemsutveckling
Vid årets början uppgick antalet medlemmar till 4 609 stycken och vid årets 
utgång till 4 342 stycken. Antalet aktiva medlemmar var vid årets ingång 
3 180 stycken och vid årets utgång 3 035 stycken, fördelat på 1 691 män och 
1 344 kvinnor. Under året har 219 medlemmar sökt inträde i förbundet. Vid 
årets början uppgick antalet passiva medlemmar till 1 429 stycken och vid 
årets utgång till 1 307 fördelat på 643 män och 664 kvinnor.
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Förbundets verksamhet omfattar de militära myndigheterna inom För-
svarsdepartementets område samt Fortifikationsverket som lyder under 
Finans-departementet. Cirka 75 procent av medlemmarna är anställda inom 
Försvarsmakten (FM). De delar av förbundets verksamhet som rör cen-
trala förhandlingar, centrala kurser, information, medlemsregister med mera 
omfattar alla medlemmar oberoende anställningsmyndighet. Den centrala 
fackliga verksamheten inom FM sköts av förbundet genom kansliets om-
budsmän och redovisas i denna verksamhetsberättelse. Verksamheten vid 
övriga myndigheter och Försvarsmaktens förband, centra och skolor sköts av 
de olika föreningarna och redovisas i deras respektive verksamhetsberättelse. 
Förbundsstyrelsen får regelbundet rapporter om utvecklingen vid de olika 
myndigheterna.

Omstruktureringar

Försvarsmakten

Försvarsmakten genomförde under 2012 en total genomlysning av sin  
organisation och personalens kompetens inför Org 2013. Omstrukturering-
en började hösten 2011 då en utvecklingsgrupp bildades för att ta fram ett 
direktiv för omstuktureringen. En del i omstruktureringen var att samverka 
Försvarsmaktens organisation 13. Samverkan genomfördes i maj och av-
slutades i oenighet främst beroende på beslutet att alla civila tjänster skulle 
betraktas som oberoende. Direktivet samverkades i juni 2012. Samverkan 
avslutades även där i oenighet. Under augusti och september genomfördes 
arbetet med att bemanna Org 2013. Försvarsförbundet var representerat av 
en ombudsman, fem ledamöter från förbundsstyrelsen samt en förtroende-
vald från en förening. Förhandlingen avslutades i oenighet då några av våra 
medlemmar sades upp på felaktiga grunder.  Fem tvister är inlämnade till 
Juridiska staben med anledning av omstruktureringen. 
 
Fortifikationsverket

Under hösten fick Försvarsfastighetsutredningen och Kulturfastighetsutred-
ningen förlängd utredningstid och ska i september 2013 lämna betänkande 
om i vilken form verksamheten ska bedrivas. Detta kommer att beröra ett 
sextiotal medlemmar. Förbundet bevakar medlemmarnas intressen i frågan.  

Försvarsmakten och FMV

Omdaning försvarslogistik är ett regeringsuppdrag som utgick ifrån För-
svarsstrukturutredningen (FSU). Under året har förbundet arbetat intensivt 
inför att delar av försvarslogistiken vid årsskiftet kommer att överföras till 

Verksamhet
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FSV (Förråd, service, verkstad) som lyder under FMV. Förbundet har del-
tagit i hela processen och bevakat medlemmarnas intressen i frågan.

Centrala förhandlingar

Förbundet har under 2012 genomfört endast en central förhandling.  
Förhandlingen avsåg lön för ett antal medlemmar och genomfördes på 
FRA med varierande resultat.

Avslutade tvister

Brott mot LAS

En medlem utanför förbundets verksamhetsområde blev uppsagd innan 
anställningen påbörjats och erhöll ingen lön under uppsägningstiden. För-
bundet påkallade tvist mot företaget och medlemmen erhöll ett skadestånd 
på 20 000 kronor motsvarande en månadslön.

Brott mot LAS

Försvarsmakten har brutit mot LAS och rehabiliteringsskyldigheten för en 
medlem som varit visstidsanställd. Försvarsmakten medger inte att man 
brutit mot LAS men för att lösa tvisten erhöll medlemmen ett skadestånd 
om 137 400 kronor.

Brott mot FAS

Försvarsmakten har brutit mot arbetstidsreglerna i FAS för två medlem-
mar inom FMLOG. Efter överläggningar enas parterna förlikningsvis att 
Försvarsmakten till Försvarsförbundet ska utge ett skadestånd på 14 000 
kronor.

Brott mot samverkansavtalet

Tre visstidsanställda medlemmar erbjuds inte tillsvidareanställning trots att 
detta samverkats på C Prod ASU. Efter förhandlingar erbjöds medlem-
marna tillsvidareanställning. Förhandlingen avslutades med skadestånd till 
förbundet på 40 000 kronor samt 15 000 kronor till var och en av medlem-
marna.
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Brott mot samverkansavtalet

Försvarsmakten ville omplacera en medlem utan förhandling till en tjänst 
som inte heller är förhandlad. Försvarsförbundet återtog tvisten då med-
lemmen inte ville driva frågan vidare.

Brott mot diskrimineringslagen

Försvarmakten har genom att tillsätta en officer på en tjänst inom perso-
nalområdet brutit mot diskrimineringslagen då vår medlem sökt tjänsten 
internt och trots att medlemmen har bättre kvalifikationer erhöll officeren 
tjänsten. Förhandlingen avslutades i oenighet. Medlemmen ville inte driva 
frågan vidare till arbetsdomstolen.

Brott mot kvittningslagen

Försvarsmakten har genom att kvitta två medlemmars löneskulder felaktigt 
brutit mot kvittningslagen: Förhandlingen avslutades med skadestånd på  
4 000 kronor till var och en.

Brott mot LAS

Två medlemmar sades upp utan skriftlig uppsägning. Förhandlingen avslu-
tades med att medlemmarna erhöll 64 000 kronor respektive 50 000 kronor 
i skadestånd.

Brott mot LAS

Försvarsmakten sade upp en medlem i samband med omreglering till inter-
nationell arbetsskyldighet utan att fullfölja omplaceringsskyldigheten.  
Förhandlingen avslutades i oenighet.

Utbildning

Förbundskurser

Försvarsförbundet har i sitt centrala utbud tre stadigvarande kurser: förbund-
skurs 1 (grundkurs), förbundskurs 2a (lag och avtal) samt förbundskurs 2b 
(samverkan och förhandling). 

Förbundskurs 1 syftar till att ge grundläggande facklig kunskap. Deltagarna 
ges verktyg och inspiration för att komma igång med sitt fackliga uppdrag. 
Under tre dagar får deltagarna en översiktlig inblick i grundläggande lagar 
och avtal.
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Förbundskurs 2a syftar till att ge en fördjupad inblick i de lagar och avtal 
förbundets förtroendevalda främst kan använda sig av i sina uppdrag. Kursen 
bygger på problemlösning i grupparbeten.

Förbundskurs 2b ger kunskap om förhandling och samverkan och ger delta-
garna praktisk övning genom rollspel.

En viktig del av kursverksamheten är också att deltagarna ska få ett utökat 
kontaktnät.

Förbundet har under året genomfört en förbundskurs 1 och en förbundskurs 
2a med 20 respektive 13 deltagare. Båda kurserna genomfördes i Haninge, 
strax utanför Stockholm.
Förbundskurs 2b (samverkan och förhandling) fick tyvärr ställas in, på grund 
av för få anmälda.

Bidrag till lokalt genomförd utbildning

Till utbildningar som föreningarna anordnar lokalt utbetalas ett ekonomiskt 
bidrag. I likhet med tidigare år är bidraget 250 kronor per deltagare vid hel-
dagsutbildning och 125 kronor per deltagare vid halvdagsutbildning.  Det 
maximala beloppet per förening och år är 15 000 kronor. Under året har 
totalt 23 669 kronor utbetalats till tre föreningar som genomfört facklig bas-
utbildning och fortsättningsutbildning av såväl platsombud som styrelser.

Opinionsbildning och information

Att skapa opinion för Försvarsförbundets värderingar och kännedom om 
förbundets verksamhet är viktigt för såväl medlemmar, förtroendevalda som 
anställda i förbundet. Internt sker detta främst genom föreningarnas verk-
samhet på arbetsplatserna. Information till medlemmar och förtroendevalda 
sker även genom förbundets elektroniska nyhetsbrev Informationsnytt, för-
bundets hemsida www.försvarsförbundet.se, förbundsutbildningar på central 
och lokal nivå, liksom seminarier och konferenser. Medlemmarna får även 
regelbundet medlemstidningen Om Försvarsförbundet. Informationssprid-
ning och opinionsskapande gentemot externa parter sker främst i direktkon-
takt eller i via e-post och till viss del i digitala medier.
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Facket Förändras.nu

Facket Förändras.nu är ett gemensamt utvecklingsarbete som alla TCO-för-
bunden driver. Syftet på lång sikt är att öka medvetenheten om fackets värde 
för samhället. Målgruppen är unga människor i åldern 20-35 år. Försvarsför-
bundets ordförande bevakade arbetet under året. Under året har man fortsatt 
satsningen på att öka kunskapen om kollektivavtalens värde. Man har också 
arrangerat seminarier om rekrytering för förbundens anställda. Med hjälp av 
en reklamfilm, radiojinglar, webbanners, sociala medier och event marketing 
har man lyckats bra med att nå målgruppen. Ett delmål är att generera be-
sökare till hemsidan www.facketförändras.nu med en räknesnurra och att ge 
information om kollektivavtalet värde. Hemsidan har varit välbesökt. Den 1:a 
januari 2012 blev Facket Förändras.nu en permanent del av TCO. 

Informationsnytt

Informationsnytt är förbundets digitala nyhetsbrev som skickas till alla 
 föreningar för vidare spridning lokalt. Informationsnytt utkom med 35 num-
mer under 2012 och sju specialnummer som var riktade till medlemmar inom 
Försvarsmakten och ett som var riktat till Försvarsmakten och FMV/FSV.

Profilprodukter

Förbundet tog under året fram sex 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, policydokument, blanketter, inbjudningar 
till kurser och seminarier, mallar med mera. Inloggningsuppgifter till webbar-
kivet har respektive föreningsordföranden. 

Om Försvarsförbundet

Medlemstidningen Om Försvarsförbundet skickas till alla medlemmar, såväl 
aktiva som passiva. 
Om Försvarsförbundet strävar efter att spegla förbundets arbete i allmänhet 
och de verksamheter som prioriterats av kongressen i synnerhet. 
Tidningen prioriterar den vardagsnära, fackliga verksamheten och är ett verk-
tyg för debatt och erfarenhetsutbyte för medlemmar och förtroendevalda.
Om Försvarsförbundet kom under 2012 ut med fyra nummer om 24 sidor.
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Medlemsförmåner

Försäkringar

Förbundets medlemsförsäkringar i Folksam är förmånliga till pris såväl som 
innehåll. Genom en kontinuerlig dialog med Folksam försöker förbundet 
åstadkomma förbättringar i de avtal som finns. Försvarsförbundet och Folk-
sam bildar tillsammans en försäkringskommitté vilket gör att förbundet har 
full insyn i försäkringarnas ekonomi. Kommittén är också prövningsnämnd 
om det uppstår tvister i försäkringsärenden som rör våra medlemmar.

Arbetsskadeärenden 

För handläggningen av mer komplicerade arbetsskadeärenden använder 
förbundet LO-TCO Rättsskydd. Det kan exempelvis gälla att överklaga ett 
försäkringskassebeslut till Förvaltningsrätten eller ett beslut från Förvalt-
ningsrätten till Kammarrätten. Det finns för närvarande tre ärenden från 
förbundet under handläggning. Under 2012 nyanmäldes tre ärenden och 
fem ärenden avslutades. 

Sensus

Förbundet har ett löpande avtal med Sensus, vilket innebär att förbundets 
medlemmar har 50 procents rabatt (dock max 600 kronor) per utbildning el-
ler aktivitet på det fasta och öppna utbudet och på kulturprogram. Rabatten 
kan nyttjas en gång per medlem och halvår.

Samarbetsorganisationer

Dataforum

Dataforum var ett samarbete mellan Försvarsförbundet och fyra andra TCO-
förbund och Ingenjörsamfundet som har medlemmar inom IT- och datayr-
ken. I samarbetet rymdes både stora och små förbund inom såväl offentlig 
som privat sektor. Arbetet leddes av en styrgrupp i vilken varje förbund 
representeras av en anställd och en förtroendevald. 

Efter att Unionen och Vision drog sig ur samarbetet så beslöt styrgruppen 
att efter 22 års samarbete lägga ner Dataforum. Det sista seminariet hölls i 
april. Detta frigör arbetstid för kansliet men det är samtidigt tråkigt att vi inte 
längre kan erbjuda IT-seminarier i Stockholm och de tidningserbjudanden 
som Dataforum hade förhandlat fram för våra medlemmar. Hemsidan är nu 
nedlagd.
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Ingenjörsamfundet (ISF)

Överstyrelsen fastställde 2012-12-06 en förändrad verksamhetsinriktning 
för Ingenjörssamfundet. Det nya uppdraget som träder i kraft efter första 
kvartalet 2013 medför att ett flertal verksamheter inte längre ska drivas med 
Ingenjörssamfundet som huvudman. Omställningen av verksamheten ska 
vara genomförd under 2013.
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Förvaltningsberättelse
Försvarsförbundet är en facklig organisation som tillhör centralorganisatio-
nen TCO. Förbundet organiserar verksamma inom försvaret och närstående 
verksamhetsområden. 

Förbundsstyrelsen avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2012
Under höstvecka 38 genomförde förbundet en försvarsförbundsvecka med 
fokusering på synlighet och rekrytering. En stor del av förbundets föreningar 
bidrog på olika sätt genom att ordna aktiviteter för medlemmarna. Då 
arrangemanget upplevdes mycket positivt är ambitionen att Försvarsför-
bundsveckan ska bli en årligt återkommande företeelse. 

I maj ägde ordförandekonferensen rum vid vilken 20 av organisationens 28 
föreningar deltog. Förbundsstyrelsen anser det angeläget att inhämta fören-
ingarnas synpunkter och uppfattningar inom olika aktuella områden för att 
kunna driva för medlemmarna relevanta frågor. På agendan denna konferens 
stod bland annat föreningsstruktur, omstrukturering FM och omdaning 
Försvarslogistik. Förbundet genomförde två workshops på våra prioriterade 
områden; rekrytering och samverkansavtalet.

En arbetsgrupp har arbetat med rekrytering fram till ordförandekonferensen 
i maj där gruppen föredrog sina idéer. Förbundsstyrelsen beslutade att inte 
tillsätta en tjänst på förbundskansliet med huvudsaklig inriktning på rekry-
tering, vilket var arbetsgruppens förslag. Förbundsstyrelsen beslutade att i 
rekryteringssyfte satsa på synlighet till exempel genom att införa en återkom-
mande förbundsvecka. 

Med anledning av att delar av FMLOG förs över till FMV från och med 1 
januari 2013 uppstår behov av samarbetsorgan. I slutet av året träffades för-
troendevalda i berörda föreningar för att diskutera frågan om sammarbetsor-
gan. Det befintliga samarbetsorganet på FMV utökas därmed med berörda 
föreningar inom FSV från och med den 1 januari 2013. Vidare beslutades att 
inrätta ett nytt samarbetsorgan för FMLOG från samma tidpunkt. Befintliga 
samarbetsorgan FMSek och samarbetsorgan Försörjningsenhet avvecklades 
därmed den 31 december 2012.

En omfattande omstrukturering av Försvarsmakten har genomförts. 
Majoriteten av förbundsstyrelsens ledamöter deltog under två veckor i augus-
ti på den första omgången av bemanningsarbetet på Karlberg för att tillvarata 
medlemmarnas intressen. En huvuduppgift var att bevaka att militär personal 
inte tillsattes på civila befattningar. 

Årsredovisning 2012
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Förbundsordförande Håkan Sparr och kanslichef  Eva Rundlöf  represente-
rade förbundet på den Nordiska konferensen i Borgå, Finland. Förbunden i 
Norge, Finland, Danmark och Sverige ingick ett samarbetsavtal 2004 vilket 
hade till uppgift att verka som forum för erfarenhetsutbyte. Vid mötet den 
29-30 augusti 2012 beslutade förbunden att avsluta samarbetsavtalet i dess 
nu-varande form. Förbunden ska dock fortsätta ha informella möten. 
Förbundsstyrelsen beslutade att stå bakom förslaget ”Ett förtydligat upp-
drag för ISF” som kommer att läggas fram inför ISF Överstyrelse. Beslutet 
innebär att ISFs verksamhet kommer att mer eller mindre avvecklas och bara 
behålla sitt inflytande över tidningen ny teknik.
Ag Föreningsstruktur har under året varit verksam för att se över på vilket 
sätt förbundet ska vara organiserat för att på bästa sätt företräda medlem-
marna. Enligt arbetsgruppen förslag beslutade Förbundstyrelsen att anta en 
policy för förbundets föreningsstruktur som innebär att strukturen i första 
hand skall följa arbetsgivaren (avtalsområde, myndighet) och i andra hand ort. 
Med tanke på den turbulens som det innebar när delar av FMLOG flyttade 
över till FMV så beslutade förbundsstyrelsen att berörda medlemmar stan-
nar kvar i sin nuvarande förening. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under 
2013 och ska lämna slutrapport till styrelsen i september 2013.

En kommunikationspolicy för Försvarsförbundet har fastställts av förbunds-
styrelsen och är förmedlad till föreningarna ute i landet. Kommunikations-
policyn ska vara vägledande för hela Försvarsförbundets organisation och 
utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation. 
En utbyggd och väl fungerande kommunikation förs ut och speglar det För-
svarsförbundet står för samt bidrar till att utveckla relationen med medlem-
mar, även förtroendevalda, potentiella medlemmar, anställda, chefer, besluts-
fattare, medier och allmänheten.

Under året har förbundet gjort en upphandling av ett nytt medlemsregister. 
Det nya medlemsregistret trädde i kraft i december 2012.

Ekonomi

Resultatet för 2012 blev efter skatt ett underskott på drygt 250 000 kronor. 
Jämfört med föregående år innebär detta en resultatförbättring med drygt 2,5 
miljoner kronor. Orsaken till förbättringen är främst att vi har ökat resultatet 
från de finansiella investeringarna med 2 180 000. 
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Intäkter

Medlemsintäkterna har under året utgjort cirka 94 procent av förbundets 
totala intäkter. De neddragningar av personal som olika myndigheter genom-
fört och att gruppen medlemmar som går i pension ökar innebär att antalet 
aktiva medlemmar minskat. Detta har resulterat i en minskning av medlems-
intäkterna på drygt 471 000 kronor. Detta visar hur oerhört viktigt det är att 
föreningarna rekryterar nya medlemmar. I förhållande till 2010 så har inte 
medlemsavgiften höjts. 

Avgiftsklass Inkomstintervall Förbundsavgift/månad
1 Tjänstlediga 40 kr
2   - 18 000 kr 170 kr
3 18 001 - 21 000 kr 250 kr
4 21 001 - 25 000 kr 270 kr
5 25 001 - 290 kr
6 Passiva medlemmar 300 kr per år

Intäkterna från annonser i förbundets tidning Om Försvarsförbundet har 
under 2012 uppgått till cirka 30 000 kronor, en liten ökning jämfört med för-
ra året med ungefär 5 000 kronor. Övriga intäkter om 625 000 kronor utgörs i 
första hand av hyresintäkter för den del av förbundet lokaler på Sturegatan 15 
som hyrs ut till STs a-kassa. Totalt uppgår hyresintäkten till 540 000 kronor 
2012. Hyresintäkterna har ökat med 50 000 kronor mot föregående år, vilket 
beror på en hyreshöjning med 350 kronor per kvm från och med det andra 
kvartalet 2011 som föll ut med helår för 2012. Under övriga intäkter redovi-
sas även försäljning av profilprodukter samt erhållna skadestånd. 

De finansiella intäkterna består av aktieutdelningar, realisationsvinster samt 
ränteintäkter. Dessa har under året överstigit de realisationsförluster som för-
bundet gjort vid olika aktieförsäljningar med cirka 2 340 000 kronor.

Kostnader

Kostnader för förtroendevalda innefattar, förutom arvoden till styrelsele-
damöterna, kostnader för resor och logi inte endast för styrelseledamöterna 
utan även för övriga förtroendevalda som deltagit vid ordförande konferen-
sen, centrala kurser och andra utbildningar och konferenser. Kostnader avser 
även ersättning till Försvarsmakten för ordförandens lön på 80 procent samt 
hyra av övernattningslägenhet.
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Förbundsstyrelsen består av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Antalet förtroen-
devalda revisorer är två med två suppleanter. Arvoden och andra ersättningar 
(i första hand ersättning för förlorad arbetsförtjänst) redovisas i not 1 på 
sidan 25.

Personalkostnaderna för 2012 uppgick till cirka 5,8 miljoner kronor, vilket är 
cirka 700 000 kronor högre än förra året. I not 2 på sidan 25 redovisas per-
sonalkostnaderna.

Övriga externa kostnader består bland annat av lokalkostnader, serviceav-
tal för bland annat medlemsregister och en servertjänst, kapitalförvaltning, 
övriga kontorskostnader, revisionskostnader, kostnader för olika former av 
rättshjälp till medlemmarna samt förbundstidningen Om Försvarsförbundet. 
De totala övriga externa kostnaderna har uppgått till cirka 4,2 miljoner vilket i 
förhållande till föregående år är en minskning med 600 000 kronor. 

Övriga rörelsekostnader har uppgått till cirka 1 000 000 kronor vilket är en 
minskning med cirka 100 000 kronor sedan förra året. Merparten av dessa 
kostnader är avgifter till olika organisationer som förbundet är medlem av 
samt det administrationsbidrag som betalas ut till föreningarna månatligen 
enligt beslut på 2011 års kongress. Specificering av kostnaderna finns i not 3 
på sidan 26.

Framtiden

Under det kommande året ska förbundet genomföra ett förbundsmöte. 
Rekrytering, jämställdhet och föreningsstruktur är några aktuella frågor inför 
mötet. 

Vi kommer för första gången genomföra en förbundskurs i förbundets lo-
kaler och dessutom påbörja ett samarbete inom förbundets utbildningsverk-
samhet med förbundet Tull-Kust.

Förbundet föreningsstruktur kommer även under 2013 spegla vår verksam-
het således även en ny avtalsrörelse som kommer att prägla kommande år.

Den budget som förbundsstyrelsen lagt fast för 2013 är i likhet med tidigare 
år underbalanserad. Förbundet har ett relativt stort kapital och styrelsen me-
nar att det är viktigare att förbundet kan hålla en hög kvalité i den verksamhet 
som genomförs än att öka kapitalet. Givetvis går det inte att tära på kapitalet 
hur mycket som helst då detta genererar avkastning som kan användas i drif-
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ten men än står förbundet ekonomiskt starkt.
Trots detta kommer styrelsen att fortsätta att överväga alla kostnader nog-
grant och söka alla möjliga kostnadsreduceringar.

Resultat

Från föregående år balanserad vinst   32 637 440 kronor
Årets förlust  -253 769 kronor
Balanserat resultat  32 383 671 kronor

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 32 383 671 kronor.
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Resultaträkning

 Not nr 2012 2011

    
Förbundsintäkter

Medlemsavgifter  10 244 406 10 715 515 
Annonser  29 341 25 636
Övriga intäkter  625 456 580 859

Summa intäkter  10 899 203 11 322 010
    
Förbundskostnader

Kostnader för förtroendevalda 1 -1 868 284 -2 624 887
Övriga externa kostnader  -4 213 180 -4 815 172
Personalkostnader 2 -5 781 062 -5 063 573
Avskrivningar  -216 136 -209 736
Övriga rörelsekostnader 3 -1 053 653 -1 162 956

Summa kostnader  -13 132 315 -13 876 324 
  
Resultat före finansiella poster  -2 233 112 -2 554 314
   
Resultat från finansiella investeringar   

Realisationsvinst försäljning aktier  1 921 333 2 477 564 
Realisationsförlust försäljning aktier  -1 115 484 -4 386 058
Utdelning aktier  1 541 036 2 049 443
Ränteintäkter  4 170 20 341
Räntekostnader  -10 596 -2 295

Summa finansiella poster  2 340 459 158 995 

Resultat efter finansiella poster  107 347 -2 395 319
   
Skatt på årets resultat  -361 116 -520 030

ÅRETS RESULTAT  -253 769 -2 915 349
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

Balansräkning     

TILLGÅNGAR Not nr 2012-12-31 2011-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier och dataprogram 4 649 757 77 293

Summa materiella anläggningstillgångar 649 757 77 293

Finansiella anläggningstillgångar  
Aktier och andelar 5 26 828 233 26 016 347
Andra långfristiga fodringar 6 3 967 106 3 967 106

Summa finansiella anläggningstillgångar 30 795 339 29 983 453
 
Summa anläggningstillgångar  31 445 096 30 060 746
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  7 291  15 639
Skattefordran  199 339 0
Övriga fordringar  - 22 564
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 110 718 585 055

Summa kortfristiga fordringar  317 348 623 258
 
 
Kassa och bank  1 776 211 3 313 897

Summa omsättningstillgångar  2 093 559 3 937 155
    
SUMMA TILLGÅNGAR  33 538 655 33 997 901
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER
 Not nr 2012-12-31 2011-12-31
 
EGET KAPITAL 8  

Balanserat resultat  32 637 440 35 552 789
Årets resultat  -253 769 -2 915 349

Summa eget kapital  32 383 671 32 637 440 
  

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  333 775 246 061
Aktuell skatteskuld  0 345 376
Övriga skulder  144 916 148 836
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 9 676 293 620 188

Summa skulder  1 154 984 1 360 461
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 538 655 33 997 901

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   Inga Inga

Ansvarsförbindelser
TCO borgensring  1 517 500 1 590 000

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 inte förändrats i för-
hållande till föregående år. 

Värderingsprinciper med mera

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

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. Datorer och kontorsmaskiner skrivs av på tre år och möbler och 
programvaror 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

Noter

1) Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden 2012 2011 

Styrelsen
Kvinnor 1 1 
Män  6 6
Totalt  7 7
  
Personer i ledande ställning
Kvinnor 0 0
Män 1 1

Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden:
Arvoden och andra ersättningar  550 278 875 518
Sociala avgifter 159 393 279 526
Pensionskostnader 0 0

Summa styrelse och övriga 709 672 1 155 045

2) Personal 2012 2011

Medelantalet anställda 
Kvinnor 6 6
Män 1 1
Totalt  7 7
 
Personalkostnader 
Löner och andra ersättningar 3 782 224 3 412 219
Sociala avgifter 1 202 287 1 067 612
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt 796 551 583 742

 5 781 062 5 063 573 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

3) Avgifter och bidrag 2012 2011

TCO 337 080 351 496
OFR 0 0
ISF 38 941 21 720
TAM 14 518 15 174
Övriga organisationer 5 700 26 545
Administrationsbidrag 351 640 469 082
Övrigt 22 169 19 007

Summa avgifter och bidrag 770 048 903 024 

4) Inventarier och dataprogram 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde  1 962 274 1 962 274
Inköp 788 600 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 750 874 1 962 274
Ingående avskrivningar -1 884 981 -1 675 245
Årets avskrivningar  -216 136 -209 736

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 101 117 -1 884 981

Utgående redovisat värde 649 757 77 293

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3 alternativt 5 år. 
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FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493

5) Aktier och andelar   2012-12-31 

Noterade aktier  Antal Bokfört värde Marknadsvärde
ABB Ltd 12 000 1 463 055 1 609 200 
Alfa Laval 15 000 380 238 2 029 500 
Atlas Copco B 15 000 1 335 540 2 373 000 
Fortum 13 000 1 615 389 1 585 649 
Hennes & Mauritz B 10 000 403 863 2 245 000 
Intrum Justitia 12 000 1 131 384 1 164 000 
Investor B 10 000 651 684 1 700 000 
Kinnevik B 10 000 1 345 023 1 357 000 
Meda A 20 000 1 265 575 1 339 000 
NCC B 12 000 1 588 596 1 634 400 
Ratos B 15 000 1 319 735 937 500 
Sandvik 15 000 605 305 1 552 500 
SEB A 30 000 1 292 232 1 657 500 
Skanska B 12 000 1 151 701 1 274 400 
SKF B 10 000 700 955 1 632 000 
SUBSEA 7 SA 7 000 1 115 740 1 083 395 
Swedbank A 10 000 1 249 738 1 270 000 
Tele2 B 17 000 1 433 036 1 990 700 
Telenor ASA 10 000 1 074 363 1 309 598 
TeliaSonera 30 000 1 359 165 1 321 800 
Volvo B 30 000 2 151 686 2 664 000
Summa noterade aktier  24 625 002 33 730 142

Ej noterade aktier och andelar:
Foresta Hotel och  
Restaurang AB 3 150 2 203 231

Förbundet har dessutom 15 andelar av totalt 1  
20 827 stycken à 1 000 kronor i föreningen Bergendal

Summa aktier och andelar  26 828 233

6) Andra långfristiga fordringar  2012-12-31 2011-12-31

FST del i fastighet Sturegatan 15  3 967 106 3 967 106
646 kvm 14,6 % med 6 mandat  

Utgående fordran  3 967 106 3 967 106
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7) Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda kostnader  72 015 423 518
Förutbetald försäkringspremie  38 703 161 537 
Skadeståndsersättning  0 0

Summa förutbetalda kostnader/   110 718 585 055 
upplupna intäkter

8) Eget kapital   Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång   32 637 440
Årets förlust   -253 769

Belopp vid årets utgång   32 383 671

I balanserat resultat vid årets ingång ingår följande  2011-12-31

Konfliktfond   10 000 000
Resultat tidigare år   22 637 440

Summa   32 637 440

9) Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Semesterlöneskuld  126 612 127 213
Sociala avgifter  147 063 149 987 
Övrigt  402 618 342 988

Summa upplupna kostnader/ 
förutbetalda intäkter  676 293 620 188
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Förbundsstyrelsen överlämnar verksamhetsberättelsen med resultat- och  
balansräkning avseende verksamhetsåret 2012.

Stockholm den 20 mars 2013

Håkan Sparr   Christer Bringemark
Förbundsordförande

Lena Sköld-Gunnarsson   Urban Ström  Peter Forsberg

Per Gunnarsson   Jesper Nyberg

Vår revisionsberättelse har avgivits 20 mars 2013.
Grant Thornton Sweden AB

Lena Johnson   Maria Ferngren  Malena Persson
Auktoriserad revisor  Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

FÖRSVARSFÖRBUNDET 
Organisationsnr 802001-1493
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Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Försvarsförbundet för år 2012. Förbun-
dets årsredovisning ingår i detta dokument på sidorna 16-29. 

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

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vårt ansvar är att uttala 
oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. För den auktoriserade 
revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der 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 
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgär-
der som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter 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 ända-
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett ut-
talande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts 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 årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av för-
bundets finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella 

Revisionsberättelse
Till Förbundsmötet i Försvarsförbundet 
Organisationsnr 802001-1493
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resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig 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 reviderat styrelsens för-
valtning för Försvarsförbundet för år 2012.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grund-
val 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 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i för-
bundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet.  

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

Uttalande

Vi tillstyrker att Förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Stockholm den 20 mars 2013

Lena Johnson  Maria Ferngren  Malena Persson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Förbundets interna organ vid årets slut

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Ordinarie ledamöter
Håkan Sparr, förbundsordförande, FMTM, Örebro
Lena Sköld-Gunnarsson, vice förbundsordförande, FMV, Stockholm
Christer Bringemark, FMV, Stockholm
Peter Forsberg, FMLOG, Berga
Per Gunnarsson, F 7, Såtenäs
Urban Ström, FM Hkpflj, Linköping
Jesper Nyberg, Rekryteringsmyndigheten, Karlstad

Suppleanter
Inträder i förbundsstyrelsen enligt rullande schema i följande turordning
1. Åsa Sundholm, FöMedC, Göteborg
2. Pia Almström, FMLOG, Stockholm
3. Jan Berthilson, Marinbasen, Karlskrona

Förtroendevalda revisorer
Ordinarie
Maria Ferngren, FMV, Stockholm
Malena Persson, FMV, Stockholm

Suppleanter
Ann-Christin Häggberg, FMLOG, Karlskrona
Anders Wilhelmsson, FMLOG stab, Stockholm

Auktoriserad revisor
Lena Johnson, Grant Thornton, Stockholm

Samarbetsorgan FMSeK, Försvarsmakten (Upphör 2012-12-31)
Sammankallande: Jan Berthilson, Marinbasen, Karlskrona

Samarbetsorgan FörsE, Försvarsmakten (Upphör 2012-12-31)
Sammankallande: Anders Karlsson, FörsE, Boden

Samarbetsorgan FMV
Sammankallande: Ewy Johannesson, FMV Stockholm

Samarbetsorgan FRA
Sammankallande: Inger Nordin, FRA, Gotland

Bilaga 1Bilagor
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Förbundets externa representation vid årets slut

TCO styrelse (2011-2015)

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

TCO kongressombud (2011-2015)

Ordinarie
Lena Sköld-Gunnarsson
Personlig suppleant
Urban Ström (för Sköld-Gunnarsson)

TCO Representantskap

Jesper Nyberg

TCO Nätverk

NÄTSOC/Program Välfärd 
Marika Olsson
TCO fackliga akademi
Ulrica Jansson
TCO opinionskommitté
Karen McDougall
Webbansvariga inom TCO-förbunden
Karen McDougall
Pressansvariga inom TCO-förbunden
Karen McDougall
TCOs rekryteringsnätverk
Karen McDougall
TCO råd för arbetsskador
Marika Olsson
TCO nätverk för jämställdhet och likabehandling
Ulrica Jansson

Pressansvarig inom LO/TCO/SACO-förbunden
Karen McDougall

OFR överstyrelse

Håkan Sparr, ordinarie
Lena Sköld Gunnarsson, suppleant

Bilaga 2/ sida 1 av 5
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OFR beredningsgrupper

Pensionsgrupp
Hans Jonsson
Konfliktgrupp
Eva Rundlöf
Statistikgrupp
Hans Jonsson
OFR Konfliktutskott
Håkan Sparr, ordinarie
Lena Sköld-Gunnarsson, 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
Håkan Sparr
Annica Arnared
Eva Rundlöf

Folksams stämma
Håkan Sparr, ordinarie
Eva Rundlöf, ersättare

Föreningen Samverkande Tjänstemannaförbunden (FST), styrelsen
Hans Jonsson, ordinarie
Eva Rundlöf, ersättare

Försvarets Centrala Förslagskommitté 
Peter Forsberg

Försvarsmaktens Personalansvarsnämnd
Håkan Sparr, ordinarie
Hans Jonsson, ersättare

Bilaga 2/ sida 2 av 5
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Försvarsmaktens Centrala Arbetsmiljökommitté
Marika Olsson, ordinarie

Försvarsmaktens Samverkansgrupper
ÖB
Håkan Sparr
LedS
Eva Rundlöf
ersättare Hans Jonsson
Produktion
Hans Jonsson
ersättare Marika Olsson
Insats
Ulrica Jansson
ersättare Hans Jonsson
Personal
Hans Jonsson
ersättare Marika Olsson

Alla myndigheter och förband inom Försvarsmakten har samverkansorgan 
där Försvarsförbundet samverkar. Där är samverkansorganisationen i de 
flesta fall tydlig. Det finns dock ett förband som utmärker sig särskilt. För-
svarsmaktens FMLOG är rikstäckande och har en otydlig och svåröverblick-
bar organisation. För att göra den begriplig har vi valt att lyfta ut samverkans-
organisationen särskilt. 

FMLOG
Ledningsgrupp
Peter Forsberg
ersättare Hans Jonsson

Flygverkstäderna Flyg V
Mikael P Olsson

Försvarsmaktens servicekontor FMSeK
Jan Berthilson

Försörjningsledningen
Anders J Karlsson

Bilaga 2/ sida 3 av 5
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Ledningstekniska enheten LedTekE
Clarence Arnstedt
Marinverkstaden
Jan-Olof  Olsson

Materialkontoret MaK
Anders J Karlsson

Markverkstadsenheten MvE
Peter Forsberg

Reservmaterialenheten ResMatE
Håkan Antonsson

Stab FMLOG stab
Carina Söderström

Systemförvaltningsenheten SystFörvE
Simon Budak

Upphandlingsenheten UpphE
Marie Strömberg

Svenska Ingenjörssamfundet (ISF)
Överstyrelse: Peter Forsberg
Styrelse: Håkan Sparr
Valberedning: Hans Jonsson

STs arbetslöshetskassa
Styrelse:
Lena Sköld-Gunnarsson, ordinarie
Håkan Sparr, suppleant

Förvaltnings AB Foresta
Peter Forsberg, ordinarie
Håkan, Sparr, suppleant

Fjällgården i Åre AB
Peter Forsberg, ordinarie
Håkan Sparr, suppleant
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Stjärnbacken AB
Peter Forsberg, ordinarie
Håkan Sparr, suppleant

Bilaga 2/ sida 5 av 5
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Bilaga 3

Aktuella skrifter

• Bra att veta
(för medlemsredovisare, uppdaterad 2012)
• Fackligt ABC
(alfabetisk uppslagsbok för förtroendevalda, uppdaterad 2012)
• Fackligt arbete i krissituationer (2004)
• Försvarsförbundet - TCO-förbundet nära dig
(rekryteringsbroschyr, uppdaterad 2012)
• Försvarsförbundet arbetar för dig
(rekryteringsbroschyr framtagen 2010)
• Goda råd inför lönesättningssamtal
(broschyr framtagen 2005)
• Goda skäl att vara medlem
(uppdaterad 2012)
• Medlemsförsäkringar
(framtagen i samarbete med Folksam, 2012)
• Medlemskap efter pensionering 
(uppdaterad 2012)
• Om du blir arbetslös
(lathund, uppdaterad 2012)
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Antal aktiva medlemmar per förening 

2012-12-31

      
Förening Antal Förening Antal
1 189 99    Boden 242
2    Kungsängen 166 101  Enköping 246
5    Karlberg 8 102  Göteborg 18
8    Skövde 150 103  Karlsborg 30
10  Enköping 159 105  Eskilstuna 58
20  Eksjö 49 106  Luleå 35
21  Halmstad 95 107  Arboga 60
34  Umeå 8 114  Stockholm 337
50  Karlskrona 51 116  Bromma 112
51  Karlskrona 202 117  Burgsvik 33
55  Berga 32 119  Löderup 10
76  Såtenäs 181 122  Linköping 15
77  Linköping 31 129  Karlstad 37
84  Linköping 50 130  Stockholm 215
86  Ronneby 93 150  Örebro 123

SUMMA 3 035

Bilaga 4
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