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Härmed fastställes Överstyrelsens anvisningar för 2020-2022.

 Johan René Bengt Sandström  
 Ordförande Generalsekreterare

I Försvarsutbildarnas grundstadgar framgår att Överstyrelsen årligen ska ge 
anvisningar för verksamhetens bedrivande och att verka för utveckling och 
förbättring av Svenska Försvarsutbildningsförbundets verksamhet.

Det här häftets planeringsanvisningar omfattar åren 2020–2022 och med en  
utpekad viljeinriktning för åren bortom 2022.

Underlaget för 2020 är konkretiserat i handlingsregler.

Ovanstående sammanfattas och utges i Överstyrelsens anvisningar för 2020–
2022. Anvisningarna ska läsas tillsammans med utgivet Förbundskort där 
Försvarsutbildarnas förbund tilldelas uppdrag.
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Verksamhetsidén är ett 
strate giskt och övergripande 
dokument som ska ge uttryck  
för Försvarsutbild arnas 
vilja och ambition att möta 
och forma framtiden. 
Verksamhets idén omfattar 
Försvarsutbildarnas vision, 
profil och strategi inom våra 
verksamhetsområden: 

• Rekrytering 
• Utbildning
• Ungdomsverksamhet 
• Totalförsvarsinformation 

Verksamhetsidén är utformad 
för att vara relevant över en 
längre tidshorisont. Idén  
ligger till grund för utvecklade 
verksamhets- och genom-
förandeplaner på central, 
regional och lokal nivå.

På central nivå återfinns 
tids- och målformuleringar  
för ÖS årliga anvisningar som 
delas med våra medlems - 
förbund och -föreningar.

VERKSAMHETSIDÉ

VISION

PROFIL 

STRATEGI

Detta innebär att:

• Vi är en medlemsorganisation med frivillig för svars-
verksamhet som verksamhetsområde.

• Vår verksamhet omfattar från den enskildes säkerhet till 
samhällets försvar.

• Kunskap om Försvarsutbildarna är etablerad bland politiker, 
uppdragsgivare och en intresserad allmänhet. 

Försvarsutbildarnas profil kännetecknas av att vi är:

Ideella	och	folkförankrade
• Vi är en frivillig försvarsorganisation med demo kratisk  

upp byggnad.
• Vi vänder oss till människor med olika bakgrund och  

kompetenser med ett starkt samhälls engagemang.
• Vi är en medlemsorganisation med syfte att tillvarata och 

vid makthålla försvarsviljan och folkförankringen av total
försvaret.

Försvarsutbildarna ska inom ramen för visionen bedriva  
verksamhet som stärker samhällets säkerhet inom tre  
sammanlänkade delar.

Rekrytering,	utbildning	och	avtal
• Ska stärka totalförsvaret och krishanterings systemet genom 

att rekrytera, utbilda och uppfylla avtal till olika befattningar.
• Rekrytering av medlemmar för att ha tillräcklig volym av 

instruktörer och funktionärer samt för att fylla befattningar 
inom totalförsvaret samt för att stärka folkförankringen.

• Utbilda för att stärka den enskildes förmåga att klara svåra 
samhällsstörningar.

• Utbildningen ska vara till gagn för våra medlemmar men även 
för övriga kursdeltagare, i första hand ur övriga frivilliga 
försvarsorganisationer.
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• Vi inkluderar och välkomnar alla som vill engagera sig 
inom vårt verksamhetsområde. Alla medlemmar följer våra 
stadgar och delar den värdegrund vi håller gemensamt med 
Försvarsmakten.

• Genom att vi är en rikstäckande medlemsorganisation med 
många olika kompetenser är det naturligt för alla att vända 
sig till oss. 

Unika
• Vi genomför unik utbildning som efterfrågas av både 

medlemmar och uppdragsgivare.
• Vi har en stor kompetensbredd i våra förbund och föreningar. 

Det gör att vi kan sätta ihop unika lösningar i alla delar av 
landet.

• Vi har rätt att utbilda i väpnad strid.

• Utbildningen ska alltid bedrivas med rätt kvalité och enligt 
uppdragsgivarnas inriktning.

Ungdomsverksamhet
• Är inriktad mot att öka ungdomars intresse för totalförsvar 

och krisberedskap.
• Att ungdomar, genom kunskap, engagemang och utmaningar, 

får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra ungdomar.
• Att intressera ungdomar för fortsatt engagemang inom 

totalförsvarsområdet och vid blåljusmyndig heter.

Folkförankring
• Verka för en breddad försvars- och säkerhets politisk  

debatt för att öka kunskapen om och förståelsen för 
försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt sam hällets 
krishanterings system.

• Vi verkar tillsammans med andra organisationer,  
däribland övriga frivilliga försvarsorganisationer, inom  
vårt verksamhetsområde.

• Vi ska finnas och verka över hela landet.
• Vi ska kontinuerligt utveckla vår organisation och vår  

verksamhet. 

• Genom försvarsinformation bidra till att öka kunskapen  
om totalförsvaret riktat till såväl medlemmar som  
externa målgrupper.

• Genomföra medlemsaktiviteter kopplade till  
totalförsvaret.

• Folkförankring ska också vara ett led i att utveckla  
Svenska Försvarsutbildningsförbundet som en  
medlemsorganisation.

• Synas i olika mediesammanhang och bedriva  
opinionsbildning för att stärka totalförsvaret och  
folkförankringen av försvaret.

Kvalitetsdrivna
• Vi utlovar bara vad vi trovärdigt och kvalitets mässigt  

kan stå för.
• Vi genomför alltid utbildningen med kompetenta  

instruktörer och ofta på egna utbildningsplatser.
• Vi gör det kostnadseffektivt med stor lyhördhet och  

korta ledtider. 
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INRIKTNINGSMÅL FÖR ÅREN 2020−2022

• Erbjud introduktionsutbildning för nya medlemmar.
• Genomför årligen minst två medlemsaktiviteter/förbund.
• Medlemmar i rikstäckande förbund ska bjudas in till medlems  

aktiviteter inom respektive regionalt förbunds område.
• Nyttja CRM för löpande kontakt med medlemmar.
• Aktivt verka för att bibehålla befintliga medlemmar.

• Genomför ungdomsverksamhet enligt FöUtb handbok kap 2.3.
• Förbund med ungdomsavdelningar deltar i Rikshemvärns  

chefens ungdomstävling.
• Ordinarie ungdomsledare uppmuntras att delta tillsammans  

med egna Försvarsungdomar under TEMAveckor.

VARUMÄRKE
MEDLEMS

AKTIVITETER 

UNGDOMS 
VERKSAMHET 

REKRYTERING &  
KURSVERKSAMHET 
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• Synliggör Försvarsutbildarna för såväl civila som militära uppdragsgivare.
• Förbundsstyrelser etablera kontakt med lokal(a) Hvbat, aktuell utbildningsgrupp  

samt kommuner/Lsty/(myndigheter) samt om möjligt med relevanta garnisons  
och krigsförbandschefer.

• Bjud in media samt politiker till egna aktiviteter.
• Samverka med övriga frivilliga försvarsorganisationer och andra relevanta  

intresseorganisationer.

• Genomför minst två interna och en extern totalförsvarsinformation/  
regionalt förbund och för rikstäckande vid minst ett tillfälle per år.

• FörsvarsForum genomförs i samtliga delar av landet.

• Med befintliga medlemmar och genom nyrekrytering om minst 10% 
 ʵ Bemanna Försvarsutbildarnas 1 300 avtal inom Försvarsmakten och 400 i  

samhällets krisberedskap.
 ʵ Via funktionärsveckan v32 vidareutveckla och förnya förbundens styrelsearbete.
 ʵ Nyrekrytera funktionärer och instruktörer.
 ʵ Bemanna regionaliserade uppdrag. 
 ʵ Rekrytera elever till regionaliserade och Försvarsutbildarnas övriga civila och  

militära kurser med målsättning att kurserna är fullbelagda.

TOTALFÖRSVARS
INFORMATION
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FÖRSVARSUTBILDARNA BORTOM 2022 − ÖS VILJEINRIKTNING

• Samtliga styrelser speglar medlemmarnas 
sammansättning i stort och Försvarsutbildarnas 
uppdragsbredd.

• Medlemsantalet uppgår till minst 30 000 
medlemskap.

• Försvarsutbildarnas frivilligavtal är fullt  
bemannade.

• Samtliga förbund främjar medlemmars och 
funktionärers engagemang genom åter-
kommande medlemsaktiviteter och genom  
att utöva det demokratiska inflytandet.

• Alla nya medlemmar erbjuds en introduk tions-
utbildning genom eget förbund.

• Verksamheten har fortsatt regionaliserats där 
förbunden rekryterar, planerar och genomför 
militära och civila uppdrag med stöd av kansliet. 

• Vi stödjer Försvarsmaktens personalförsörjning 
samt vidmakthållande och vidareutbildning av 
värnpliktiga och avtalspersonal.

• Vi stödjer det civila försvarets personalförsörj-
ning samt vidmakthållande och vidareutbildning 
av avtalspersonal.

• Vår ungdomsverksamhet omfattar både  
Försvarsungdom och totalförsvarsaktiviteter 
för ungdomar i gymnasieåldern.

• Våra instruktörer täcker Försvarsutbildarnas 
och militära och civila uppdragsgivares behov.

• Försvarsutbildarna är en känd och etablerad 
aktör bland våra uppdragsmyndigheter,  
opinionsbildare, medialt samt hos den total-
försvarsintresserade allmänheten.

• Vi har ett modernt och användarvänligt IT-stöd. 

• Vi har en förenklad och effektivare administra-
tion. 
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HANDLINGSREGLER

Under 2020 kommer Försvarsutbildarnas Handbok/
intranät att uppdateras. Arbetet kommer att ske i två 
steg där för verksamheten nödvändiga anvisningar/
information och styrningar uppdateras efterhand samt 
en slutlig justerad version som läggs upp i samband 
med att 202123 års ÖS anvisningar ges ut. Hänvis ning 
i denna ÖS anvisningar återfinns i huvudsak under 
intranätets vänstermeny. 

Försvarsutbildarnas interna verksamhetsledningssystem  
bygger på att vi varje år genomför regionala samordnings-
möten (vår och höst). Vid dessa möten inbjuds förbunden 
att diskutera, verifiera och samordna avtalsrekrytering, 
uppdragsplanering och övrig verksamhet. Samordnings-
mötena avhandlar militära och civila uppdragsutbildningar  
och informationsaktiviteter, rekrytering mot avtal, 
medlemsaktiviteter på centrala medel, totalförsvars-
information samt försvarsungdomsverksamhet. Sam-
ordningsmötena genomförs normalt som en helgaktivitet 
(lördag lunch – söndag lunch) med övernattning.

Under det regionala höstmötet klarläggs respektive för-
bunds samtliga uppdrag i det kommande årets förbunds-
kort (B+1). Fokus under vårmötet ligger på innevarande 
års uppdrag och gällande ÖS anvisningar.

Det är väsentligt att alla förbund deltar i sin regions sam-
ordningsmöte och att de rikstäckande förbunden deltar 
på de samordningsmöten där den regionale utbildnings-
ledare som är utsedd som ansvarig närvarar. Skulle inte 
detta fungera sker deltagande på något av övriga sam- 
ordningsmöten som passar bäst.

År 2019 infördes en ersättningsmodell för regionaliserade 
uppdrag. För uppdrag som förbunden under höstmötet (B-1) 
tillsammans med respektive utbildningsledare kommit  
överens om ska genomföras regionaliserat - oaktat finan-
siering genom frivilligmedel eller som förbandsmedel –  
utgår ersättning till aktuellt förbund som framgår på 
sidan 12. Utbetalning sker halvårsvis efter återrapportering  
i förbundskortet. Beloppet disponeras av förbundet som 
egna medel. Önskar förbund utbetalning av hela eller delar 
av beloppet som arvode specificeras detta i handlingar till 
kansliet enligt rutiner för styrelsearvoden.

Utbildning 
All uppdragsutbildning ska genomföras med centralt  
fast ställda kursplaner, inom resurser givna i PKU/budget 
och med godkända instruktörer. Regionaliserade uppdrag  
behöver ses som en angelägenhet för hela förbundet och 
dess styrelse. Uppdragen bör synliggöras bland medlem-
marna och möjliga elever samt följas upp. Uppdrag från  
Försvars makten ska föregås av en dokumenterad utbild-
ningssäker hetsanalys och åtgärder vidtagna enligt Mark-
säkerhetsordern.

Ett regionaliserat uppdrag innebär att förbundet själv-
ständigt ska planera, genomföra och följa upp utifrån 
fastställda kursplaner och PKU/budget. Strävan är att kurs - 
ledning utgår ur respektive förbund och kursledningen 
ansvarar för löpande kontakter med sökanden. 

Som stöd för kursadministrationen ska CRM-kurs användas. 

Kansliet samordnar uppdragsverksamhet gentemot 
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och övriga civila myndigheter. Förbunden 
välkomnas att söka nya lämpliga uppdrag med stöd av 
respektive utbildningsledare/ansvarig civila uppdrag.

Specifik information om olika utbildningar/föreläsningar 
(Military Camp, Military Weekend och För din säkerhet!) 
finns på intranätet i vänstermenyn.

Medlemsaktiviteter 
Medlemsaktiviteter bidrar till att behålla medlemmar och 
fördjupar kunskaper och folkförankring. Information om 
medlemsaktiviteter och hur en ansökan går till med stöd 
av CRM-event finns på intranätet i vänstermenyn. 

Ungdomsverksamhet 
Ungdomsverksamheten är en angelägenhet för förbunds- 
och föreningsstyrelser och ska därför kontinuerligt 
följas upp genom besök m.m. i verksamheten. Samarbete 
med Försvarsmakten och verksamheter för samhällets 
krisberedskap ska ingå som del av planering och genom-
förande av ungdomsverksamheten.

Ungdomstävlingen på HvSS utgör en målbild över det 
verksamhetsinnehåll som ungdomsverksamheten bland 
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annat omfattar. Strävan är att avdelningarnas aktiva  
ungdomar vid minst ett tillfälle under sin tid i ungdoms-
verksamheten möjliggjorts deltagande.

Ungdomsverksamheten behöver synliggöras för en bredare 
allmänhet och anhöriga till ungdomar bör bjudas in att 
följa ungdomsverksamheten vid minst ett tillfälle per år.

Förbundet äger rätt att arvodera godkända ungdomsledare 
och instruktörer inom Försvarsungdom enligt sidan 12. 
Det högre beloppet medges utgå till avdelningar som varje 
vecka genomför utbildningsverksamhet.

CRM-ungdom ska användas.

Introduktionsutbildning för nya medlemmar 
och Totalförsvarsinformation 
Förbunden ska erbjuda nya medlemmar en särskild 
introduktionsutbildning omfattande bl.a. information 
om vad det innebär att vara frivillig, demokratiprocessen, 
värdegrund och information om vilka olika möjligheter 
som ett medlemsskap i en frivilligorganisation erbjuder. 
Förbunden ska utse minst en ansvarig funktionär som, 
efter genomförd utbildning, ansvarar för introduktions-
utbildningen. 

Målet med Försvarsutbildarnas övriga interna totalförsvars-
information är att intresserade medlemmar minst ska ha 
kännedom om:

• Försvarsutbildarnas verksamhetsidé, organisation och 
verksamhet.

• Frivilliga försvarsorganisationers verksamhet och  
uppgifter.

• Försvarsmaktens organisation och uppgifter.

• Det svenska krisberedskapssystemet i stort.

• Sveriges säkerhetspolitiska roll i världen.

Till stöd för totalförsvarsinformationen finns ett utbild-
ningspaket på intranätet i vänstermenyn. 

Förbunden ska sträva efter att ha minst en styrelsemedlem  
med kompetens lägst grundkursen i totalförsvars-
informa tion. 

För 2020 fortsätter samarbetet med Allmänna Försvars-
föreningen (AFF) och Kungliga Krigsvetenskapsakademien 
(KKrVA) under namnet FörsvarsForum. Förbund anmäler 
intresse av att organisera FörsvarsForum beskrivet på 
intranätet i vänsternavigeringen. Ersättning för tilldelat 
FörsvarsForum utgår till förbundet enligt sidan 12. 

Information och marknadsföring 
Våra informations- och marknadsföringsaktiviteter ska 
utgå ifrån att vi alla tillhör Försvarsutbildarna. Bud skapet 
ska vara att vi är en frivillig försvarsorganisation och att 
vår verksamhet omfattar från den enskildes säkerhet till 
samhällets försvar. 
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Verksamheten ska dokumenteras med bild och text i sociala 
medier och förbunden uppmanas att publicera något varje 
dag som en kurs eller ungdomsverksamhet genomförs. 
Alla förbund uppmanas också att dela inlägg skrivna av 
andra förbund inom Försvarsutbildarna. 

Möjligheten att nyttja CRM-utskick för att delge informa-
tion och bjuda in till aktiviteter till egna medlemmar ska 
nyttjas.

Rekrytering 
Alla förbund uppmanas att rekrytera till:

• Avtal.

• Utbildningar.

• Medlemskap.

• Föreläsningar.

• Medlemsaktiviteter.

• Totalförsvarsinformation.

• Ungdomsverksamhet.

På intranätet i vänstermenyn under rekryterings- och 
informationsmaterial finns ett beställningsformulär.

För rekrytering tilldelas förbunden särskilda medel. Om 
ytterligare medel behövs ansöks detta särskilt hos kansliet.  
För ungdomsrekrytering genomförs en samordnad rekry-

teringskampanj som stöds med centrala medel. Inga ytter-
ligare bidrag för ungdomsrekrytering beviljas. 

Förbundets rekryteringsmål mot avtal framgår i förbunds - 
kortet. Detta mål bör ses som en miniminivå. Ett påskrivet 
utbildningsavtal mellan individen och Försvarsmakten 
(OrgE) ska finnas för att personen ska rapporteras som 
rekryterad. 

För civila befattningar kommer nya rutiner att tas fram 
2020.

När kansliet erhållit kopia på frivilligavtal mellan individ 
och Försvarsmakten utgår ersättning till förbund enligt 
sid 12. Utbetalningen sker halvårsvis. 

Administration 
All verksamhet finansieras i huvudsak av statsmedel eller 
egna medel. Oavsett finansieringsform ska medel användas 
till den verksamhet den är tilldelad (varje enskild aktivitet) 
och i enlighet med de regler som framgår i intranätets 
vänstermarginal.

För att säkerställa att en korrekt rapportering sker till 
uppdragsmyndigheterna ska Förbundskortet utöver för 
tilldelning av uppdrag med medel också användas för  
rapportering vid hel- och halvårsrapport. 

Utöver rapportering i Förbundskort ska bokföring ske på 
statsmedel (konsolidering) enligt planeringskalendern 
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längst bak i ÖS anvisningar. Tider och detaljerad informa-
tion finns på intranätets vänstermarginal.

För 2020 har ersättningsnivåerna för allmän ledning 
räknats upp med belopp nedan.

Behov av förändringar i Förbundskortet tilldelade medel 
görs till kansliet som meddelar beslut.

Belopp	i	sammandrag
Sammanställning över ersättningar och förmåner utöver 
nedan framgår på intranätets vänsterspalt.

Funktionärsarvode* Regionaliseringsersättning* Arvode till godkänd ungdomsledare  
och instruktör inom Försvarsungdoms
verksamheten*

För förbund som bedriver uppdrag  
gentemot Försvarsmakten eller MSB:
• 12 tkr i styrelsearvode	(+1	tkr).

För förbund som bedriver uppdrag  
gentemot Försvarsmakten och MSB 
utgår ytterligare:
• 4 tkr i styrelsearvode (nytt).

För förbund som bedriver regional 
Försvars ungdomsverksamhet utgår  
ytterligare:
• 4 tkr i styrelsearvode (nytt).

För samtliga nivåer ovan gäller 
ersättning om:
• högst 6 tkr/enskild ledamot	(+1	tkr).
• högst 2 tkr i styrelsearvode/förening. 

Beloppsnivåer utgår med upp till:
• 0,5 tkr för en dag.
• 3 tkr för ett veckoslut.
• 7,5 tkr för en vecka.
• 15 tkr för två veckor.

Förbunden medges maximalt utbetala 
enligt nedanstående: 
• för ungdomsverksamhet som under-

stiger 12 timmar/månad får utbetalas 
högst 15 timmar/månad och avdelning.

alternativt
• för ungdomsverksamhet som omfattar 

12 timmar/månad och mer medges 
utbetalning med högst 25 timmar/
månad och avdelning (nytt).

För ungdomsavdelning som inte redovisar 
i CRMungdom utbetalas högst 15 timmar/
månad och avdelning.

Inskickat frivilligavtal Medlemsaktivitet Försvarsforum
För varje till kansliet inskickat frivillig
avtal (kopia), erhåller förbundet:
• 2 tkr. 

Förbund kan erhålla bidrag till medlems-
aktivitet efter godkänd ansökan:
• högst 5 tkr.

För varje arrangemang tilldelas  
förbundet:
• högst 15 tkr (+10	tkr).  

* Om förbundet väljer att utbetala arvode/ersättning till enskild ska dennes erhållna ersättning rymma arbetsgivaravgifter och skatt.
( ) = förändring relativt 2019 års ÖS anvisningar.
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PLANERINGSKALENDER
2020

TID FÖRSVARSUTBILDARNA FÖRBUND ANMÄRKNING
6 jan Förteckning utbetalda arvoden och 

ersättningar
Senaste datum

10 jan Slutredovisning 2019 Tidpunkten kan ändras

28 jan Slutredovisning 2019 till FM och MSB Preliminär tid

8 feb ÖS sammanträde Stockholm

2 apr Motioner till RS 2020 Av RS fastställt datum

18-19 apr ÖS sammanträde Falsterbo

1214 maj Kursgårdsägarkonferens Fårö – kansliet deltar  
sista dagen

3031 maj Riksstämma Fårö

10 juni Halvårsrapport 2020 till Försvars-
utbildarna, bokföring per 31 maj

Tidpunkten kan ändras

v 32 Funktionärskurs Tylebäck

aug Ungdomstävling HvSS

19 sep ÖS sammanträde Stockholm

21 sep Bokföring/konsolidering per 31 aug Förbund enligt tidsplan på 
intranätet

19 okt Bokföring/konsolidering per 30 sep Förbund enligt tidsplan på 
intranätet

2325 okt Höstkonferens Tylebäck

15 nov Bokföring/konsolidering per 31 okt Alla förbund enligt tidsplan  
på intranätet

15 nov Förslag till utmärkelser och  
underlag funktionärsarvoden

5 dec ÖS sammanträde Stockholm

17 dec Förbundskort 2021 och ÖS anvis
ningar 202123 skickas ut
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2021

TID FÖRSVARSUTBILDARNA FÖRBUND ANMÄRKNING
8 jan Förteckning utbetalda arvoden och 

ersättningar
Senaste datum

10 jan Slutredovisning 2020 Tidpunkten kan ändras

28 jan Slutredovisning 2020 till FM och MSB Preliminär tid

7 feb ÖS sammanträde Stockholm

2 apr Motioner till RS 2021 Preliminärt datum

17-18 apr ÖS sammanträde Tylebäck

46 maj Kursgårdsägarkonferens Tylebäck – kansliet deltar 
sista dagen

2930 maj Riksstämma Falsterbo

10 juni Halvårsrapport 2021 till Försvars-
utbildarna, bokföring per 31 maj

Tidpunkten kan ändras

v 32 Funktionärskurs Tylebäck

aug Ungdomstävling HvSS

18 sep ÖS sammanträde Stockholm

20 sep Bokföring/konsolidering per 31 aug Förbund enligt tidsplan på 
intranätet

15-17 okt Höstkonferens Ånn

18 okt Bokföring/konsolidering per 30 sep Förbund enligt tidsplan på 
intranätet

15 nov Bokföring/konsolidering per 31 okt Alla förbund enligt tidsplan  
på intranätet

15 nov Förslag till utmärkelser och underlag 
funktionärsarvoden

4 dec ÖS sammanträde Stockholm

17 dec Förbundskort 2022 och ÖS anvis
ningar 2022-24 skickas ut



Försvarsutbildarna, Karlavägen 65, Box 5034, 102 41 Stockholm, 08-587 742 00, info@forsvarsutbildarna.se, www.forsvarsutbildarna.se

Svenska Försvarsutbildningsförbundet är en demokratiskt uppbyggd medlems-
organisation med totalförsvar och krishantering som verksamhets område 
reglerad under en särskild förordning om frivillig försvarsverksamhet. 

Uppdraget fullföljs genom att för totalförsvarets behov rekrytera och utbilda 
frivilliga för civila och militära uppgifter och genom totalförsvarsinformation 
bidra till folkförankring. 

Vår verksamhetsidé innefattar hela skalan från den enskildes säkerhet till sam-
hällets försvar för såväl medlemmar, civila och militära uppdragsmyndigheter 
som för en försvarsintresserad allmänhet.

Försvarsutbildarnas aktivitetsutbud är öppet för de som vill bidra med frivillig-
stöd för nationell krishantering och totalförsvar. 

Genom medlemsaktiviteter, utbildning och social gemenskap inom vuxen- och 
ungdomsverksamheten ska vi attrahera befintliga och nya medlemmar till fort-
satt utveckling av kunskaper till nytta för totalförsvaret, den svenska krisbered-
skapen samt folkförankringen.

Det är genom aktiva funktionärer i förbund och föreningar den fortsatta utveck-
lingen sker och genom ett brett aktivitetsutbud över hela landet. 

Ett medlemskap hos Försvarsutbildarna öppnar många olika möjligheter som 
FUNKTIONÄR – INFORMATÖR – KURSDELTAGARE – REKRYTERARE –  
SPECIALIST med FRIVILLIGAVTAL – UTBILDARE – och som ALLMÄN
MEDLEM.

Som medlem i Försvarsutbildarna välkomnas alla medborgare över 15 år som 
delar vår värdegrund.
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