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UndeR åRet haR vi Bevakat medlemmaRnas intRessen efter tidigare 
års omorganisationer där även de sista delarna från omdaningen från För-
svarsmakten, Fm, till Försvarets materielverk, Fmv, ingick. det är ett krävan-
de arbete där Fmv nu får ta sitt ansvar för att integrera de nya delarna i det 
gamla. det är mycket viktigt för våra medlemmar att de känner sig välkomna 
i Fmv.

årets politiska utspel har som vanligt präglats av en del svängningar i för-
svarspolitiken både från höger- och vänstersidan. nu pratar mer eller mindre 
alla partier om någon form av värnplikt. Färre partier nämner nedrustning av 
försvaret, istället diskuterar alla partier försvarsbudgeten i detalj. nu återstår 
det att se om detta leder till något som kan lätta arbetsbördan för våra hårt 
prövade medlemmar.

Den svenska modellen

vi tillhör som bekant tCO-familjen där vi marknadsför den svenska model-
len - att arbetsmarknadens parter förhandlar och sluter avtal med varandra. 
det är extra viktigt nu när förhandlingsläget på arbetsmarknaden har blivit 
kärvare. man kan tycka att våra statliga arbetsgivare skulle anamma den 
svenska modellen, särskilt då våra politiker framhåller den i internationella 
sammanhang som något vi speciellt ska värna om. vi märker trots detta att 
förhandlingsteknik och avtalstolkande håller på att bli mer precist. vi menar 
att arbetsgivaren vill ha mer specifika avtal och samverkan verkar inte längre 
vara viktig. samverkan var bra när det infördes och partsgemensamma dis-
kussioner och utbildningar hölls. Parterna hade en gemensam syn på sam-
verkansavtalet. så är det inte längre och därför måste frågan prioriteras. ska 
sverige bli trovärdigt på den internationella arbetsmarknaden så måste man 
sopa rent framför egen dörr.

Föreningsstruktur

Förbundet har i flera år diskuterat strukturen. arbetsgivarnas omorganisa-
tioner ledde till att förbundets föreningsstruktur blivit mer odemokratisk. så 
kan naturligtvis inget fackförbund ha det. Föreningsmedlemmar har i flera 
fall varit spridda över olika förband och myndigheter vilket försvårat när 
medlemmarna ska företrädas vid förhandlingar och samverkan. För att sam-
ordna arbetet har det funnits samarbetsorgan bestående av upp till femton 
föreningar. Förbundsstyrelsen beslutade om en ny föreningsstruktur som 
infördes den första januari 2015. medlemmen ska tillhöra den förening som 
förhandlar åt honom eller henne. Platsombuden, oavsett föreningstillhörig-
het, har en viktig roll för att vi ska lyckas med vårt arbete. alla medlemmar är 

Året som gått
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försvarsförbundare och ska känna sig välkomna oavsett vilken förening som 
organiserar dem. 

Under året har två föreningar lagts ner: 34:an uppgick i förening 99 respektive 
114 och förening 102 i Göteborg som nu ingår i förening 8. 

Rekrytering

Rekrytering är en av våra viktigaste frågor. Under året som gått har vi ge-
nomfört två framgångsrika värvningskampanjer som lett till totalt 89 nya 
medlemmar. våra förtroendevalda och medlemmar gör ett fantastiskt värv-
ningsarbete, trots det får vi en nettominskning som främst beror på pensions-
avgångarna.

Förbundsveckan hölls för tredje året i rad och har nu blivit en tradition. 
Förening 101 utsågs som vinnare av tävlingen om bästa insatser under för-
bundsveckan 2014. vi kan konstatera att kvaliteten och ribban har höjts på de 
aktiviteter som genomfördes.

Avtal

trygghetsavtalet sades upp 2013. i dess plats tecknade vi Omställningsavtalet 
som ersatte trygghetsavtalet den 1 januari 2015. en förhandling är alltid ett 
givande och ett tagande vilket innebar att vi förlorade pensionsersättningen 
som fanns i trygghetsavtalet men i gengäld omfattas fler visstidsanställda av 
det nya Omställningsavtalet. vi har även fått ett nytt avtal om lokala omställ-
ningsmedel som ersätter Rals bilaga 3. 

Ekonomi

vi har under året sålt vår andel i bolaget Gemensamma Fastigheter aB där 
Foresta och hotell Fjällgården ingår. nu kan vi bättre fokusera på vår kärn-
verksamhet och verka för medlemmarnas bästa eftersom vi slipper vara del-
ägare med de åtaganden det innebär.

För 2014 redovisar förbundet ett resultat på 20 816 524 kronor. Förbunds-
styrelsen bedömer att förbundet står väl rustat ekonomiskt och att vi ska 
kunna genomföra en verksamhet med hög kvalitet för medlemmarnas bästa.

håkan sparr
Förbundsordförande
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Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, 
varav ett var ett telefonsammanträde. Ärenden som har behandlats har bland 
annat varit:
• Trygghetsavtalet/Omställningsavtalet och PA 03
• Rekrytering
• Budget 2015
• Värvningspris
• Förbundets ekonomiska placeringar
• Försäljning av Gemensamma fastigheter AB
• Föreningsresan
• Föreningsstruktur
• Nya lokaler för kansliet
• Framtidsfrågor
• Ordförandekonferens
• Ny organisation på kansliet
• Kongress 2015
• Verksamhetsinriktning 2015

Internationella kontakter och besök

Besök av Personellforbundet 

i samband med förbundsstyrelsens möte 11-12 juni inbjöds Personellforbun-
det från norge att delta. mötet var givande och det gavs tillfälle till erfaren-
hetsutbyte och givande diskussioner.

Förbundsstyrelsens arbetsgrupper och utskott

Framtidsgrupp I – framtid

(Verksamhetsinriktning/stadgar/organisation/struktur)

Gruppen har i första hand arbetat fram underlag inför kongressen 2015 i 
ovanstående frågor. Under våren tog arbetsgruppen fram ett förslag till ny 
föreningsstruktur. vid förbundsstyrelsens möte i maj fattades beslut i frågan. 
arbetsgruppen arbetar vidare med alla frågor.

I gruppen ingår Per Gunnarsson (sammankallande), Pia Almström, Jan 
Bertilsson och håkan sparr samtliga ur förbundsstyrelsen. vid behov kan 
kanslipersonal adjungeras in. 

Organisation och personal
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Arbetsgrupp II – framtid

Kommunikation/information/utbildning/kompetensutveckling

Gruppen har i första hand arbetat fram underlag inför kongressen 2015 i 
följande områden: kommunikation, information, utbildning och kompetens-
utveckling.

I gruppen ingår Åsa Sundholm (sammankallande), Jesper Nyberg, Urban 
ström, Christer Bringemark och lena sköld Gunnarsson som alla sitter i 
förbundsstyrelsen. vid behov kan kanslipersonal adjungeras in.

Arbetsgrupp Rals

Gruppen har under 2014 inte genomfört några möten. i gruppen ingår Per 
Gunnarsson (sammankallande) och Lena Sköld Gunnarsson från förbunds-
styrelsen och eva Rundlöf  från förbundskansliet.

Presidiet

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

Samarbetsorgan

Försvarsmaktens logistik, FMLOG

samarbetsorganet är sammansatt av ledamöter ur samtliga föreningar som 
har medlemmar inom FmlOG den 1 januari 2014. i samarbetsorganet in-
går förening 2, 8, 10, 20, 21, 51, 55, 76, 84, 86, 99, 101, 106, 107 och 114. 
sammankallande har varit Robert Oidermaa, förening 114. Under året har 
samarbetsorganet haft fem möten.
Frågor som har behandlats var bland annat Rals, lönebildning, organisa-
tionsöversyn, jämställdhet, fysiska krav inom FmlOG, enskilda ärenden 
och lokala frågor, FMLOG 18, informationsflöden inom samarbetsorganet 
och kommande mötesformer. i och med årsskiftet 2014-2015 upphör sam-
arbetsorganet.

Försvarets materielverk, FMV

samarbetsorganet är sammansatt av ledamöter från föreningarna 2, 8, 10, 
21, 51, 76, 77, 86, 99, 103, 106, 107, 114 och 130.
Förbundsstyrelsens beslut om ny föreningsstruktur innebar att samarbets-
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organet under hösten utsåg interimsstyrelser och valberedningar för de nya 
föreningarna; 310, 320 och 330, att verka fram till föreningarnas årsmöten i 
februari 2015.
samarbetsorganet har haft fem möten under året varav ett telefonmöte. 
Frågor som behandlats är bland annat lön, villkorsfrågor, samverkansfrågor, 
friskvård, kollektivavtal och förbundets organisation. i november hölls ett 
tvådagarsmöte för samtliga interrimsstyrelser och valberedare där valproces-
sen, planering av årsmöten med mera behandlades. 
i och med årsskiftet 2014-2015 upphör samarbetsorganet.

Försvarets radioanstalt, FRA 

Försvarsförbundet har fyra föreningar inom myndigheten som gemensamt 
bildade ett samarbetsorgan för flera år sedan. Samarbetsorganet består av 
ledamöter från föreningarna 116, 117, 119 och 122. Föreningarna är repre-
senterade av respektive ordförande. samverkansarbetet inom myndigheten 
pågår löpande såväl på myndighetsnivå som ute på de olika avdelningarna. 
detta kräver att informationsvägarna inom samarbetsorganet fungerar på 
ett bra sätt. vid ett par tillfällen per år träffas samarbetsorganets medlem-
mar för gemensamma diskussioner. De flesta ärenden hanteras annars lö-
pande via e-post eller videokonferens. Under året hölls diskussioner kring 
Rals-processen liksom förberedelser inför hopslagningen av de fyra fören-
ingarna till en stor myndighetsförening som sker den sista december 2014. 
det lokala villkorsavtalet har också tagit mycket tid.
i och med årsskiftet 2014-2015 upphör samarbetsorganet.

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
• Karen McDougall, redaktör/informatör
• Marika Olsson, ombudsman
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Medlemsutveckling

vid årets början uppgick antalet medlemmar till 4 212 stycken och vid årets 
utgång till 4 119 stycken. antalet aktiva medlemmar var vid årets ingång 
2 964 stycken och vid årets utgång 2 911 stycken, fördelat på 1 668 män och 
1 243 kvinnor. Under året har 219 medlemmar sökt inträde i förbundet. vid 
årets början uppgick antalet passiva medlemmar till 1 248 stycken och vid 
årets utgång till 1 208 fördelat på 573 män och 635 kvinnor. 
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Förbundets verksamhet omfattar de militära och civila myndigheterna inom 
Försvarsdepartementets område och Fortifikationsverket som lyder under 
Finansdepartementet. Cirka 60 procent av medlemmarna är anställda inom 
Försvarsmakten vilket är en minskning på 5 procent sedan föregående år. 
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 Försvarets materielverk, Fmv, sköts av förbundet via 
kansliets ombudsmän och redovisas i denna verksamhetsberättelse. verk-
samheten vid övriga myndigheter och Försvarsmaktens förband, skolor och 
centra hanteras av de olika föreningarna och redovisas i deras respektive 
verksamhetsberättelse. Förbundsstyrelsen får regelbundet rapporter om ut-
vecklingen vid de olika myndigheterna.

Omstruktureringar

Försvarets exportmyndighet, FXM

i november kom regeringsbeslut om nedläggning av myndigheten och åter-
försel av vissa delar till Fmv. vid årets slut är det dock oklart om nedlägg-
ningsbeslutet fortfarande gäller.

Försvarets materielverk, FMV

vid årsskiftet 2013-2014 gjordes en större omorganisation av hela Fmv 
med indelning i sex verksamhetsområden. året har inneburit mycket sam-
verkan med förändringsledningen om organisationen, nya arbetssätt, bespa-
ringar, det närmare samarbetet med Försvarsmakten, en gemensam myndig-
hetskultur med mera.

Ärenden som berör medlemmars anställning hanteras centralt i arbetsgrup-
pen trygghetsfrågor, agt. Under året har det rört sig om arbetsbrist, om-
placeringar och turordningar.

Försvarsmakten

Under 2013 fick Försvarsmakten i uppdrag av regeringen att redovisa 
konsekvenser av att reducera verksamheten med 500 miljoner i lönemedel 
(regeringsbeslut, RB 5). Svaret lämnades till regeringen i juni där Försvars-
förbundet svarade i en särskild bilaga. Under hösten beslutade regeringen 
att uppdra till Försvarsmakten att till december beräkna kostnader och möj-

Verksamhet
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ligheter att införa Försvarsberedningens utredningsförslag. Försvarsförbun-
det deltog i arbetet centralt. samverkan avslutades i oenighet främst för att 
Försvarsmakten föreslår att civila tjänster skall ombildas till Gss tjänster.

Försvarsmaktens FMLOG

FmlOG genomförde en omstrukturering där syftet var att ta ett första steg 
mot organisation 2018 (Org18). Avsikten var inte att rationalisera utan att 
se till att befattningar hade rätt kompetenskrav och rätt placeringsort. detta 
innebar att några anställda, främst inom Fmlog stab, fick ny placeringsort. 
några medlemmar valde då pensionsersättning och några sa upp sig och 
omfattades då av trygghetsavtalet.

Centrala förhandlingar

Lokala avtal för Försvarets exportmyndighet, FXM

Förhandlingsansvaret för medlemmarna på FXm fördes under våren över 
till förbundskansliet. lokala avtal om arbetstid och resor tecknades under 
våren.

Brott mot diskrimineringslagen, FM

Försvarsförbundet påkallade central förhandling med Försvarsmakten an-
gående brott mot diskrimineringslagen. Förhandlingen avslutades i enighet 
och medlemmen fick 2 000 kr mer i månadslön och även ett retroaktivt lö-
nepåslag för de föregående åtta månaderna.

Nedläggning av Ronneby flygverkstad, FM

en ombudsman har centralt förhandlat omställningen i samband med ned-
läggningen av Flygverkstaden i Ronneby. Ombudsmannen har haft nära 
samarbete med de lokala förtroendevalda som finns nära medlemmarna. 
Omställningsarbetet resulterade i att inga medlemmar blev uppsagda.

Inrangeringsförhandling, FMV

Försvarsförbundet tecknade ett inrangeringsavtal hösten 2013 för de med-
lemmar som gick över från Försvarsmakten till Försvarets materielverk i 
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verksamhetsövergången i januari 2014 respektive i januari 2015. det innebar 
att medlemmarna direkt omfattades av Fmvs kollektivavtal. 

Avslutade tvister

Tvist med arbetsgivare

Central förhandling genomfördes mot ett privat företag angående tvist mel-
lan medlem och chef. Försvarsförbundet och arbetsgivaren nådde en förlik-
ning. medlemmen sa upp sig själv med sju månaders uppsägningstid.

Avstängning och avslut av anställning

en kommun ville stänga av en medlem som var under utredning inför en 
eventuell uppsägning. Försvarsförbundet och arbetsgivaren enades om att 
medlemmen skulle behålla sin lön under avstängning och utredning. med-
lemmen fick sedan stöd att förhandla fram en enskild överenskommelse 
med arbetsgivaren om anställningens avslutande och utbetalning av sex må-
nadslöner. 

Brott mot lagen om anställningsskydd, LAS

ett privat företag meddelade en medlem att han blivit uppsagd på grund av 
arbetsbrist utan att vare sig medlem eller förbund fått varsel eller förhand-
lingsframställan. Försvarsförbundet och arbetsgivaren förlikades. medlem-
men fick stöd att förhandla fram enskild överenskommelse med arbetsgi-
varen. anställningen avslutades och medlemmen fick en kompensation på 
50 000 kronor.

Brott mot lagen om anställningsskydd, LAS

Försvarsmakten hade brutit mot las genom att inte underrätta en med-
lem om att dennes tidsbegränsade anställning inte kommer att fortsätta. 
Försvarsmakten har i samma ärende brutit mot las genom att inte varsla 
Försvarsförbundet om att medlemmens tidsbegränsade anställning inte 
kommer att fortsätta. Förhandlingen avslutades i enighet. Försvarsmakten 
ska betala 27 500 kronor till medlemmen och 15 000 kronor till Försvars-
förbundet i skadestånd. 
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Brott mot kvittningslagen

Försvarsmakten bröt mot kvittningslagen när man kvittade två anställdas 
skuld mot lön mer en tre månader efter händelsen. medlemmarna fick 
4 000 kr var i skadestånd.

Brott mot omplaceringsskyldigheten

Försvarsmakten sade upp en medlem 2012. Försvarsförbundet påkallade en 
tvisteförhandling och hävdade att uppsägningen bröt mot omplaceringsskyl-
digheten enligt lagen om anställningsskydd, las. tvisten löstes genom för-
likning i arbetsdomstolen, där medlemmen erhöll 50 000 kronor i allmänt 
skadestånd och en ny tjänst i Försvarsmakten.

Brott mot samverkansavtal

en verksamhetschef  på Försvarets materielverk, Fmv, tog beslut om ned-
läggning av en verksamhet redan dagen efter att arbetstagarorganisationerna 
förklarat oenighet i samverkan. Försvarsförbundet och arbetsgivaren nådde 
en förlikning där Fmv betalar 10 000 kronor i skadestånd till förbundet. 

Brott mot samverkansavtal

medarbetarna på en enhet inom Försvarets materielverk, Fmv, informe-
rades om att deras verksamhet skulle upphöra trots att beslutet ännu inte 
behandlats i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Försvarsförbundet 
och arbetsgivaren nådde en förlikning som innebär framtagande och ge-
nomförande av en partsgemensam samverkansutbildning under 2015.

Brott mot lagen om anställningsskydd, LAS

Under 2013 avslutade Försvarsförbundet och Försvarets materielverk, Fmv, 
en tvisteförhandling i oenighet. tvisten gällde tre medlemmar som sagts 
upp på grund av arbetsbrist. Försvarsförbundet stämde därefter Fmv till 
arbetsdomstolen, ad, för två av medlemmarnas räkning. innan den in-
ledande muntliga förhandlingen i ad hölls nådde Försvarsförbundet och 
Fmv en förlikning som innebar att medlemmarna fick 50 000 respektive 
60 000 kronor och att förbundet återkallade stämningen från ad.
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Utbildning

Förbundskurser

Försvarsförbundet har i sitt centrala utbud tre permanenta kurser: grundkurs 
(förbundskurs 1), lag- och avtalskurs (förbundskurs 2a) och samverkan- och 
förhandlingskurs (förbundskurs 2b). 

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 pro-
blemlösning 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 som hade 21 deltagare 
och en lag- och avtalskurs som hade 11 deltagare. Utöver de kurser som 
normalt ingår i förbundets grundutbud hölls också en kurs i jämställdhet och 
lönekartläggning med 15 deltagare. kursen var en del av förbundsstyrelsens 
mål för verksamhetsåret 2014.

Samarbete med Tull-kust

För att effektivisera utbildningsarbetet, underlätta kunskapsutbyte och nät-
verkande så samarbetade vi för andra året med tCO-förbundet tull-kust. 
det innebar att vi skickade deltagare till deras retorikkurs och att de skickade 
deltagare till både vår grundkurs och till vår jämställdhet- och lönekartlägg-
ningskurs.

Konferens

Under året genomfördes en 3 i 1-konferens som alla föreningars medlems-
redovisare, försäkringsansvariga och ordföranden var kallade till. Under 
konferensen fick deltagarna utbildning i medlemsregistret, information om 
försäkringar och rekrytering.
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Bidrag till lokalt genomförd utbildning

Förbundet ger ekonomiska bidrag till föreningar som håller utbildningar 
själva. 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 16 750 kronor betalats till sex föreningar som genomfört facklig 
basutbildning för medlemmar, platsombud och styrelser.

Opinionsbildning och information
att skapa opinion för Försvarsförbundets värderingar och kännedom om 
förbundets verksamhet är viktigt för medlemmar, förtroendevalda och an-
ställda i förbundet. internt görs det främst genom föreningarnas verksamhet 
på arbetsplatserna. information till medlemmar och förtroendevalda sker 
även genom förbundets elektroniska nyhetsbrev, informationsnytt, förbun-
dets 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 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 informations-
nytt och fyra specialnummer där två var riktade till medlemmar inom För-
svarsmakten och två till medlemmar på Försvarets materielverk.

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 webb-
arkivet har respektive föreningsordföranden.
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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. medlemstidningen har under året lyft frågor om bland annat av-
talshantering, jämställdhet och anställningsvillkor. tidningen prioriterar den 
vardagsnära, fackliga verksamheten. Om Försvarsförbundet kom under 2014 
ut med fyra nummer om 24 sidor.

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 förbun-
det lO-tCO Rättsskydd. det kan exempelvis gälla en överklagan av ett 
beslut från Försäkringskassan, Förvaltningsrätten eller aFa Försäkring. det 
finns för närvarande tre ärenden från förbundet under handläggning. Under 
2014 nyanmäldes fyra ärenden och fem 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 2014 använ-
des förmånen vid sexton tillfällen.

Samarbetsorganisationer

ISF Sverige AB

isF sverige aB erbjuder rabatterade prenumerationer på tidningar till samt-
liga 600 000 medlemmar i fackförbunden Försvarsförbundet, Unionen, vi-
sion, st och Finansförbundet.



försVarsförbundet | Verksamhetsberättelse | 2014 | 15

Förbundsstyrelsen för Försvarsförbundet får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2014.

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 ordförandekonferensen rum och där deltog 18 av organisationens 
28 föreningar.

Förbundsstyrelsens två arbetsgrupper som arbetar med framtidsfrågor jobbar 
för att lägga fram förslag till kommande kongress.

Förbundsstyrelsen har under året beslutat om en ny föreningsstruktur för att 
på bästa sätt ta hand om den demokratiska processen för våra medlemmar.

vårt norska systerförbund var på besök en dag med avslutningsmiddag i juni.

i juli genomförde kansliet flytten från sturegatan till hangövägen 19 i värta-
hamnen i stockholm. 

i september avgick Christer Bringemark från sitt uppdrag i förbundsstyrel-
sen. därmed blev Pia almström ordinarie ledamot.

i september var förbundsstyrelsen på ett styrelseinternat inför kongressen 
2015.

Framtiden

Under det kommande året kommer förbundet att hålla kongress i maj där 
bland annat inriktningsbeslut för de kommande fyra årens kongressperiod 
ska tas. ett förbundsstyrelseinternat är inplanerat till hösten.

Årsredovisning 2014
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 Flerårsöversikt (tkr)

År 2014 2013 2012 2011 2010
medlemsavgifter 10 081 9 824 10 244 10 715 10 827
Resultat efter finansiella poster 21 752 1 373 107 -2 395 1 559
Balansomslutning 55 523 34 356 33 539 33 997 36 942
antal aktiva medlemmar 2 911 2 964 3 035 3 180 3 316

Förslag till vinstdisposition

Förbundsstyrelsen föreslår att till Försvarsförbundets förfogande:
Balanserat resultat   53 990 137 kronor

Summa   53 990 137 kronor

Förbundsstyrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
i ny räkning överförs   53 990 137 kronor

   53 990 137 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 2014 2013

    
Förbundsintäkter

medlemsavgifter  10 081 586 9 824 110 
annonsintäkter  44 200 0
Övriga intäkter  243 401 753 251

Summa intäkter  10 369 187 10 577 361
    
Förbundskostnader

kostnader för förtroendevalda 1 -1 975 652 -2 033 646
Övriga externa kostnader  -5 202 917 -4 155 217
Personalkostnader 2 -5 304 553 -5 737 845
avskrivningar  -285 972 -213 558
Övriga förbundskostnader 3 -823 573 -963 537

Summa kostnader  -13 592 667 -13 103 803

Resultat före finansiella poster  -3 223 480 -2 526 442

Resultat från finansiella poster

Realisationsvinst försäljning aktier 10 22 979 326 3 071 992 
Realisationsförlust försäljning aktier  -846 421 -743 972
Utdelning aktier  2 839 780 1 570 400
Ränteintäkter  3 088 626

Summa finansiella poster  24 975 773 3 899 046

Resultat före skatt  21 752 293 1 372 605

skatt på årets resultat  -935 769 -582 663

ÅRETS RESULTAT  20 816 524 789 942
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försVarsförbundet 
Organisationsnr 802001-1493

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not nr 2014-12-31 2013-12-31

anlÄGGninGstillGånGaR
Materiella anläggningstillgångar
inventarier och dataprogram 4 1 089 639 779 321

Summa materiella anläggningstillgångar 1 089 639 779 321

Finansiella anläggningstillgångar  
andelar i andra företag 5 7 618 7 618
aktier och andelar 6 51 771 894 28 102 596
andra långfristiga fodringar  150 000 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 51 929 512 28 110 214
 
Summa anläggningstillgångar  53 019 151 28 889 535

OmsÄttninGstillGånGaR
Kortfristiga fordringar

kundfordringar  6 457 310
skattefordran  0 53 462
Övriga fordringar  1 320 1 212
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 474 388 236 504

Summa kortfristiga fordringar  482 166 291 488

Kassa och bank  2 022 066 5 174 590

Summa omsättningstillgångar  2 504 232 5 466 078
    
SUMMA TILLGÅNGAR  55 523 383 34 355 613
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Balansräkningen fortsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER
 Not nr 2014-12-31 2013-12-31

eGet kaPital 8
Bundet eget kapital
Konfliktfond  0 10 000 000

Summa bundet eget kapital  0 10 000 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat  33 173 613 22 383 671
årets resultat  20 816 524 789 942

Summa fritt eget kapital  53 990 137 23 173 613

Summa eget kapital  53 990 137 33 173 613

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder  413 655 123 881
aktuell skatteskuld  188 347 0
Övriga skulder  135 190 148 032
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 9 796 054 910 087

Summa kortfristiga skulder  1 533 246 1 182 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 523 383 34 355 613

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   inga inga

Ansvarsförbindelser
tCO borgensring  1 455 500 1 482 000

Summa ansvarsförbindelser  1 455 500 1 482 000

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 jäm-
förelse med tidigare år. vi har ett avsteg från årsredovisningslagen då förbun-
det redovisat resultaträkningen av de förtroendevalda. anledningen till det är 
att förbundet vill visa den totala kostnaden för de förtroendevaldas arbete.

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. 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

Noter

1) Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden 2014 2013

Styrelsen 
kvinnor 3 1
män 4 6

Totalt 7 7 

 
Personer i ledande ställning
kvinnor 0 0
män 1 1

Förbundsstyrelsen och förbundsordföranden:
arvoden och andra ersättningar  692 016 568 577
sociala avgifter 206 507 172 986
Pensionskostnader 0 0

Summa styrelse och övriga 898 523 741 563

2) Personal 2014 2013

Medelantalet anställda 
kvinnor 6 6
män 1 1

Totalt 7 7 

Personalkostnader
löner och ersättningar 3 509 474 3 906 016
sociala avgifter 1 107 976 1 203 990
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt 687 103 627 339

Totalt 5 304 553 5 737 345 
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försVarsförbundet 
Organisationsnr 802001-1493

3) Avgifter och bidrag 2014 2013

tCO 314 184 323 228
isF 0 8 134
tam 14 110 14 546
Övriga organisationer 23 040 4 550
administrationsbidrag 321 160 339 030
Övrigt 29 125 20 625

Summa avgifter och bidrag 701 619 710 113 

4) Inventarier och dataprogram 2014-12-31 2013-12-31

ingående anskaffningsvärde  3 093 995 2 750 874
inköp 596 290 343 121

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 690 285 3 093 995

ingående avskrivningar -2 314 675 -2 101 117
årets avskrivningar -285 972 -213 558

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 600 646 -2 314 675

Utgående redovisat värde inventarier 
och dataprogram 1 089 639 779 321

5) Andelar i andra företag 2014-12-31 2013-12-31
ingående anskaffningsvärden 7 618 7618
Utgående redovisat värde andelar 
i andra företag 7 618 7 618 

Försvarsförbundet äger 15,235 % av aktierna i stOFF holding aB, 556952-9984. 
Bolaget har sålts under året.
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försVarsförbundet 
Organisationsnr 802001-1493

6) Aktier och andelar   2014-12-31 

Noterade aktier  Antal Bokfört värde Marknadsvärde
aBB ltd 20 000 2 729 945 3 318 000 
alfa laval 12 000 289 472 1 779 600 
atlas Copco B 15 000 1 335 540 3 013 500 
Betsson B 10 000 1 932 042 2 750 000 
Billerudkorsnäs 20 000 1 269 246 2 250 000 
Bilia a 14 000 2 642 863 3 325 000 
Boliden 25 000 2 328 214 3 137 500 
electrolux B 15 000 2 097 784 3 432 000 
danske Bank 12 000 2 176 080 2 531 088 
Fortum 14 000 1 991 517 2 367 367 
hennes & mauritz B 8 000 298 380 2 604 800 
investor B 10 000 651 754 2 847 000 
kinnevik B 7 000 941 516 1 787 100 
klövern aB 275 000 1 423 257 2 105 000 
kone Corp B 9 000 2 510 991 3 202 976 
marine harvest asa 30 000 2 368 288 3 210 480 
nCC B 15 000 2 260 637 3 702 000 
novo nordisk as B 10 000 2 227 173 3 279 780 
neste Oil 15 000 1 920 968 2 831 469 
sampo insurance a 8 000 2 672 360 2 922 370 
seB a 40 000 2 624 010 3 982 000 
skanska B 15 000 1 546 482 2 518 500 
skF B 10 000 700 955 1 649 000 
swedbank a 17 000 2 417 331 3 323 500 
swedish match 12 000 2 365 034 2 937 600 
telenor asa 15 000 1 851 396 2 363 400 
trelleborg B 15 000 1 250 240 1 980 000 
volvo B 39 000 2 948 419 3 303 300 

Summa noterade aktier  51 771 894 78 454 330
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försVarsförbundet 
Organisationsnr 802001-1493

7) Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda kostnader  226 473 205 144
Förutbetald försäkringspremie  0 11 360 
skadeståndsersättning  15 000 20 000 
medlemsavgifter  232 915 0

Summa förutbetalda kostnader/   474 388 236 504 
upplupna intäkter

8) Eget kapital   Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång   33 173 613
årets vinst   20 816 524

Belopp vid årets utgång   53 990 137

I eget kapital ingår konfliktfond med 10 000 000 kronor.

9) Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2014-12-31 2013-12-31

semesterlöneskuld  236 470 215 245
sociala avgifter  189 695 181 353 
Övrigt  369 889 513 489

Summa upplupna kostnader/ 
förutbetalda intäkter  796 054 910 087

10) Realisationsvinst aktier  2014-12-31 2013-12-31

Realisationsvinst på noterade innehav  1 756 548 3 071 992
Realisationsvinst försäljning fastigheten sturegatan 21 222 778 0

Summa realisationsvinst aktier  22 979 326 3 071 992
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Rapport om årsredovisningen
vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försvarsförbundet för år 
2014. 

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 re-
visorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt internatio-
nal 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 
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 års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finan-

revisionsberättelse
till kongressen i försvarsförbundet 
Organisationsnr 802001-1493
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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, högkvarteret, stockholm
Per Gunnarsson, FM, Skaraborgs flygflottilj, F 7, Såtenäs
Jesper Nyberg, Rekryteringsmyndigheten, Karlstad
Urban Ström, FM, helikopterflottilj, Linköping
åsa sundholm, Fm, Försvarsmedicincentrum, Göteborg

Suppleant
Jan Berthilson, Marinbasen, Karlskrona

Förtroendevalda revisorer
Ordinarie
maria Ferngren, Fmv, stockholm
malena karlsson, Fmv, stockholm

Suppleanter
ann-Christin häggberg, FmlOG, karlskrona
anders Wilhelmsson, FmlOG stab, stockholm

Auktoriserad revisor
Lena Johnson, Grant Thornton, Stockholm

Samarbetsorgan FMV
sammankallande: lars emilsson, Fmv, karlsborg

Samarbetsorgan FRA
sammankallande: inger nordin, FRa, Gotland

Samarbetsorgan FMLOG
sammankallande: Robert Oidermaa, hkv, stockholm

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

TCO socialförsäkringsnätverk/välfärdsprogram
marika Olsson
TCO fackliga akademi
susanne larsson Forman
Webbansvariga inom TCO-förbunden
karen mcdougall
Pressansvariga inom TCO-förbunden
karen mcdougall
TCOs rekryteringsnätverk
eva Rundlöf
TCO råd för arbetsskador
marika Olsson
TCO nätverk för jämställdhet och likabehandling
susanne larsson Forman

OFR ÖVERSTYRELSE

håkan sparr, ordinarie
lena sköld Gunnarsson, suppleant

bilaga 2/ sida 1 av 4
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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

Folksams stämma
håkan sparr, ordinarie
eva Rundlöf, ersättare

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

bilaga 2/ sida 2 av 4
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Försvarsmaktens centrala förslagskommitté 
Urban ström

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

Försvarsförbundet samverkar på central nivå på alla myndigheter och förban-
den inom Försvarsmakten. enligt förbundsstyrelse beslut så representeras 
förbundet centralt av en ombudsman vid förbandet FmlOG och vid Fmvs 
centrala samverkansgrupp.

Försvarsmakten - FMLOG
Samverkansgrupp
Hans Jonsson
ersättare susanne larsson Forman

bilaga 2/ sida 3 av 4
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Försvarets materielverk
Centrala samverkansgruppen, SVG
marika Olsson
ersättare Hans Jonsson
Arbetsgrupp trygghetsfrågor, AGT
marika Olsson
ersättare Hans Jonsson
FMV Personalansvarsnämnd
lena sköld Gunnarsson
ersättare håkan sparr

ISF Sverige AB
Överstyrelse 
Jesper Nyberg
Styrelse 
håkan sparr
Valberedning
Hans Jonsson

STs arbetslöshetskassa
Styrelse
lena sköld Gunnarsson, ordinarie
håkan sparr, suppleant
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Förbundets materiel

• Att synas 
(rekryteringsbroschyr, framtagen 2013)
• Bra att veta
(för medlemsredovisare, uppdaterad 2012)
• Fackligt ABC
(alfabetisk uppslagsbok för förtroendevalda, uppdaterad 2014)
• Fackligt arbete i krissituationer (2004)
• Försvarsförbundet - TCO-förbundet nära dig
(rekryteringsbroschyr, uppdaterad 2013)
• Försvarsförbundet arbetar för dig
(rekryteringsbroschyr framtagen 2010)
• Handledning för valberedare
(framtagen 2014)
• Goda skäl att vara medlem
(uppdaterad 2014)
• Lönesättande samtal
(broschyr framtagen 2014)
• Medlemsförsäkringar
(framtagen i samarbete med Folksam, 2014)
• Medlemskap efter pensionering 
(uppdaterad 2013)
• medlemsutbildningen, powerpointserie
(uppdaterad 2013)
• Om du blir arbetslös
(lathund, uppdaterad 2013)
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bilaga 4

Antal aktiva medlemmar per förening 
2014-12-31

RF står för riksförening
Förening Antal Förening Antal
1 157 103  karlsborg 20
2    kungsängen 142 105  RF Fortifikationsverket 55
5    karlberg 13 106  luleå 33
8    skövde 167 107  arboga 55
10  enköping 194 114  stockholm 329
20  eksjö 18 116  Bromma 104
21  halmstad 76 117  Burgsvik 38
50  karlskrona 59 119  löderup 12
51  karlskrona 285 122  linköping 15
55  Berga 23 129 RF Rekryteringsmyndigheten 33
76  såtenäs 162 130  stockholm 246
77  linköping 39 150  RF Fmtm 127
84  linköping 22
86  Ronneby 71
99   Boden 166
101 RF Op ledtekBat 250

sUmma 2911
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