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SvenSka FörSvarSutbildningSFörbundet  
är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation med 
frivillig försvarsverksamhet som verksamhetsområde. Med 
våra 25 000 medlemmar i totalt 23 regionala och 15 riks
täckande förbund samt 41 ungdomsavdelningar verkar vi 
över hela landet och med en bredd av olika kompetenser och 
bakgrund. Verksamheten som bedrivs inom Försvarsutbildarna  
sker med stöd av Frivilligförordningen och inom de strategiska 
delområdena: 
•	 Rekrytering, utbildning och avtal
•	 Ungdomsverksamhet samt
•	 Folkförankring.

Under det gångna året har Försvarsutbildarnas samlade 
verksamhet fortsatt att breddas i enlighet med den verksam
hetsidé Riksstämman (RS) beslutade år 2012. Våra aktiviteter 
sträcker sig numera från den enskildes säkerhet till hela 
samhällets försvar. 

Det breddade verksamhetsutbudet är ett resultat av en 
pågående omvärldsutveckling och en tilltagande osäkerhet i 
såväl vårt närområde som inom Europa. Bland våra upp
dragsmyndigheter utvecklas som följd av detta ett återuppväckt 
totalförsvar, ett från grunden nytt civilt försvar och där För
svarsmakten åter igen har nationens försvar som fokus och 
där rekryteringsbasen byggs kring en återaktiverad värnplikt. 

De senaste årens snabba förändringar ger upphov till nya 
behov av frivilliga och en fortsatt översyn av Försvarsutbild
arnas verksamhetsidé behöver därför ske kontinuerligt.  

Försvarsutbildarna bidrar som frivillig försvarsorganisation 
direkt och indirekt till en bredare folkförankring av försvars
relaterade frågor. Vi gör det genom att till medlemmar och 
gentemot samhället i övrigt bidra med försvarsinformation 
och kunskaper samt genom olika aktiviteter synliggöra 
totalförsvaret och krisberedskapssystemet. Samtidigt stöder 
vi Försvarsmaktens rekrytering och internutbildning och 
tillgodoser krisberedskapssystemets behov av frivilliga. 

Genom våra olika försvarsinformationsaktiviteter har 
nästan 35 000 medborgare nåtts av totalförsvarsinformation. 
Närmare 5 000 har varit egna medlemmar som närvarat vid 
något av de 300 medlemsinriktade tillfällena och övriga har 
varit åhörare vid våra externa aktiviteter bl a inom ramen 
för samarbetet med Krigsvetenskapsakademin och Allmänna 
försvarsföreningen (Försvarsforum) och i Almedalen (Säker
hetspolitisk Arena). Härutöver ges återkommande försvars
information i vår tidning Försvarsutbildaren med en upplaga 
på 25 000 exemplar 5 ggr/år. 

För verksamhetsåret 2016 har utbildningar och aktiviteter  
beställda av Försvarsmakten (FM), Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB), Jordbruksverket, Länsstyrelserna 
i Uppsala, Halland, Kronoberg, Värmland och Norrbotten, 
Stockholms län samt av myndigheter inom samverkans
område transporter (SoTp) slutförts för 36,3 mkr. Våra 
förbund, föreningar, funktionärer och medlemmar har löst 
dessa tilldelade statliga uppdrag med utmärkta resultat. Vi 
uppfattas av våra uppdragsgivare som kostnadseffektiva och 

Försvarsutbildarna stärker  
samhällets säkerhet!

verksamhetsberättelse
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trovärdiga där tilldelade uppgifter löses enligt gjorda överens
kommelser. 

För övrig verksamhet där inriktningar och målsättningar 
ges i Överstyrelsens anvisningar har fullt godtagbara resultat 
erhållits även om ett fåtal förbund inom några delområden 
uppvisat låga aktivitetsnivåer. 

På statliga medel genomförs bl a uppdraget att kompetens
försörja Försvarsutbildarnas avtal för frivilliga inom Försvars
makten och krisberedskapssystemet. Till det senare, totalt  
ca 320 befattningar, har i stort en komplett bemanning kunnat 
ske och till Försvarsmaktens frivilligavtal har närmare 130 
färdigutbildade examinerats under året. Försvarsmaktens 
inriktningsmål på 100 nya befattningshavare har därmed väl 
uppfyllts. Som nya avtalsbefattningar för Försvarsutbildarna 
från 2018 finns nu även befattningen Hemvärnsinfobefäl 
(en/Hvbat) och Hemvärnspastorer (en/Hvbat). 

För krisberedskapssystemet kan därmed kommande år 
inriktas mot vidmakthållanderekrytering men samtidigt också 
som nya befattningsområden öppnas tillgodose behov av 
nyrekryteringar. För Försvarsmaktens behov föreligger kvar
varande vakanser – sedan utökningen av främst hemvärns
sjukvårdare – varför ett fortsatt högt intag av elever behöver 
ske. För Försvarsutbildarna utgör denna rekrytering ett av de 
mer prioriterade områdena.  

Utbildningsgången för frivilliga mot avtal sker i huvudsak 
via en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GUF) 
följt av olika fackutbildningar. Ett av de viktigare rekryterings

instrumenten utgörs av provapåaktiviteten Military Weekend 
(MW) där flera av Försvarsutbildarnas regionala förbund var 
delaktiga under årets 29 genomföranden. Betyd elsen av att 
genomföra dessa över hela landet och kopplat till våra olika 
förbund är avgörande för vår totala rekryterings kraft. Genom 
MW attraheras sökanden från olika bakgrunder och därmed 
erhålls även en jämnare könsfördelning in till totalförsvaret. 
Ytterligare åtgärder och regional samordning behöver ske för 
att Försvarsutbildarnas samtliga förbund ska inneha kapacitet 
att genomföra sin(a) MW. 

Antalet Försvarsutbildare med godkänt resultat från GUF  
uppgick under året till 125 individer. För att fortsatt fram
gångsrikt kunna rekrytera mot tilldelade avtal – i Försvars
medicin, Pi, CBRN och TOLO samt för kommande år även 
HvInfo och Hvpastorer – behöver ytterligare rekryterings
stimulans utvecklas med målbilden minst 150 nya elever/år 
fördelade över hela landet. 

Övrig rekrytering – mot kurser och som medlems
rekrytering – har infriat Överstyrelsens (ÖS) mål om 3 000 
nyrekryterade medlemmar och med rätt antal elever in till 
Försvarsutbildarnas kursutbud.   

Trots ett bra tillskott av nya medlemmar har den totala  
medlemsvolymen minskat. ÖS har definierat 30 000 med
lemmar som nivå för att säkerställa en tillräcklig bas för att 
fortsatt genomföra och utveckla Försvarsutbildarna som 
medlemsorganisation och för uppdragsverksamheten. Även 
om vår aktivitetsnivå är hög så bedöms ändock inte samtliga  
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medlemmar aktivt kunna engageras – i kurser, mot avtal, 
som funktionärer, i förbundens och föreningarnas medlems
aktiviteter, i Totalförsvarsinformation eller i För din säkerhet! 
Medlemskapet i sig behöver därför uppfattas som ett aktivt 
ställningstagande gjort av den enskilde för att visa på betyd  
elsen och nyttan av frivilligheten som stöd åt totalförsvaret 
och krisberedskapen. Den interna kommunikationen och 
synliggörandet av nyttan ska därför fortsatt utvecklas. Vidare 
öppnar Försvarsutbildarnas breddade verksamhetsutbud 
med såväl civila som militära utbildnings och rekryterings
aktiviteter, försvarsinformation och egna medlemsaktiviteter 
på förenings och förbundsnivå en ny möjlig medlemsbas.

Försvarsutbildarna har sedan något år tillbaka en ny 
inriktning för ungdomsverksamheten. Utvecklingen är väl i 
linje med samhällsutvecklingen i stort och uppdragsgivaren 
Försvarsmaktens riktlinjer. Införandet av ungdomsinrikt
ningen har fortsatt under 2016 och en nyinrättad årlig 
ungdomsledarkonferens stöder implementeringen. Den 
ungdomsverksamhet vi genomför är prioriterad och ska 
stimulera ungdomars intresse och kunskap om totalförsvaret 
i allmänhet och om Försvarsmaktens verksamhet i synnerhet.  
Ungdomars engagemang bedöms bli allt viktigare för såväl  
framtida frivilligengagemang som för ett reformerat personal  
försörjningssystem inom Försvarsmakten. Försvarsutbildarnas  
ungdomsverksamhet, i likhet med vuxenverksamheten, har 
också breddats och ett flertal centrala ungdomskurser med 
olika temainriktningar har framgångsrikt genomförts under 
året.

Utöver från uppdragsgivarna erhållna uppdrag har 
Försvarsutbildarna genomfört medlemsaktiviteter till gagn 
för såväl den enskildes medlemsnytta som till samhällets 
säkerhet.  Aktiviteterna bedrivs på egna medel på förenings 
och förbundsnivå. Som ett nytt inslag för 2016 reserverades 
centrala medel till stöd för lokala och regionala medlems
aktiviteter. Exempel på sådana har varit Första hjälpen, Hjärt 
Lungräddning, Skjuttävlingar, utbildning i Mediakontakter 
och Soldatprov. Medlemsaktiviteterna är väsentliga för fort  
satta engagemang bland Försvarsutbildarnas medlemmar 

och för sammanhållningen i föreningar och förbund. Det 
är ute på lokal och regional nivå en bred folklig förankring 
och fortsatt stimulans till personliga engagemang möjliggörs 
kring den frivilliga försvarsverksamheten. 

Med en sedan RS 2012 positiv ökning av uppdrag till  
sammans med en god utveckling på egna medel har Försvars
utbildarna en stabil och solid grund för fortsatt centralt 
ekonomiskt stöd till förbundens medlemsaktiviteter. Relativt 
budget för 2016 på egna medel har en resultatförbättring skett 
med ca 1,5 mkr. Ett fort satt stöd och utökning av medlems
aktiviteterna är därför såväl möjlig som av ÖS identifierat 
betydelsefull för utvecklingen av Försvarsutbildarna som 
medlemsorganisation och som erbjudande till den enskilde 
medlemmen.

Med beaktande av en under ett flertal år hög andel centrala  
uppdrag tillsammans med de senaste årens snabba omvärlds
utveckling behöver en förnyad satsning ske till arbetet att 
erhålla uppdrag på regional nivå. Det är genom lokal och 
regional uppdragsdialog med representanter för olika upp
dragsgivare verksamheten fortsatt kan utvecklas samtidigt 
som Försvarsutbildarna som medlemsorganisation stärks.

Försvarsutbildarna är en samlad kraft att räkna med för 
stöd till ett starkare krisberedskapssystem och totalförsvar.  
Men också i det lilla gör vi Försvarsutbildare skillnad. 
Händelser som när Demis Khayer på hemväg från GK 1 i 
försvarsmedicin på Fårö eller då Försvarsutbildarungdomen 
Fahed Khurshid utanför sitt hem i Lagersberg var för sig  
räddade livet på människor som hamnat i livshotande  
tillstånd är tydliga kvitton på vår medlemsnytta. 

ÖS vill särskilt lyfta fram och tacka alla lojala och duktiga 
funktionärer, kursledningar, instruktörer, avtalare och elever 
som tillsammans åstadkommit ett mycket kvalitativt gott 
totalresultat för redovisningsåret 2016. Ett särskilt tack också 
till Källvikenstiftelsen och Kronprinsessan Margaretas Land
stormsfond med vars välvilliga bidrag ett nytt ITstöd för 
anmälningar till Nijmegen, informationspaketet – Du ska 
bli soldat respektive fortsatta ungdomsledar och ungdoms
verksamhetsatsningar möjliggjorts.
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Rekrytering, utbildning och avtal
Försvarsutbildarna rekryterar, utbildar och skriver avtal för 
både Försvarsmaktens och krisberedskapssystemets behov. 
Utbildningarna genomförs som frivilliguppdrag från Försvars
makten och MSB, via andra externa finansieringar och som 
egenfinansierade utbildningar.

Försvarsutbildarna bedriver en omfattande rekrytering av  
individer till både vår egen som våra uppdragsgivares verk
samhet. Den mest prioriterade rekryteringen är till våra avtal 
för hemvärnet och för våra befattningar i krisberedskaps

systemet. Rekryteringen sker i allt väsentligt ute i förbunden 
genom bland annat Military Weekend och uppsökande 
verksamhet vid olika mässor, utställningar samt genom 
samarbete med kompetenssamlande organisationer för de 
civila avtalen.

avtalsrekrytering
Försvarsutbildarna har ansvar för att rekrytera till både civila 
och militära avtal. Rekryteringsnivåerna styrs av avnämarna 
och är även kopplade till antalet utbildningsplatser.

Specialistavtal för hemvärnet
Kategori Totalt behov Årligt behov Examinerade Ant
Sjukvårdspersonal 880 80 120 Varav 21 stf ställföreträdande sjukvårds

gruppchefer.
CBRNpersonal 76 8 9
TOLOpersonal 14 1 X Utbildningsgång ej fastställd och uppgift 

saknas från PRIO.
Pionjärer 36 2 X Försvarsutbildarna har utbildnings men ej  

rekryteringsansvar. Uppgift saknas från PRIO.
Hemvärnsinfobefäl 40 eso Beslut 2016 och uppfyllnad från 2018.
Hemvärnspastorer 40 eso Under beredning.

Försvarsutbildarna når kraven för de avtal där befattnings
beskrivningar och utbildningsgångar definierats av Försvars
makten.  

För TOLO och Pionjärer saknas detta tillsammans med  
information i PRIO. Det totala och årliga behovet fastställs 
av Försvarsmakten.

Avtal för civila myndigheter och länsstyrelser
Kategori Totalt behov Tillgång Ant
Kommunikatörer 70 76 Avtal med MSB, Jordbruksverket. Läns

styrelser i Halland, Kronoberg, Uppsala.
CBRNpersonal 32 32 Avtal med Sjöfartsverket, Trafikverket.
Hälsoskyddpersonal 20 12 Avtal med länsstyrelser i Norrbotten och 

Värmland.
Regional resursgrupp Halland 60 35 Försvarsutbildarna har utbildningsansvar 

men ej rekryteringsansvar.
Regional resursgrupp Uppland 144 146

För de civila uppdragen anges totala behov och tillgångar 
då alla myndigheter inte har formella avtal och att det 2016 
inte funnits styrningar om årliga behov och examinerade.

För resursgruppen i Halland svarar Försvarsutbildarna 
endast för ledningspersonal. 

Resursgruppen i Uppsala är under omorganisation och 
ny utökad organisation är fastställd till 167 för 2017 och ska 
vara intagen 2020.

Flera kommunikatörer ur resursgruppen har anställts vid 
MSB, varför nyrekrytering ständigt pågår.

Avtalsbefattningarna för hälsoskyddspersonal nådde inte 
målet för 2016 utan extra utbildningsmedel för 2017 har 
äskats hos MSB.
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medlemsrekrytering
•	 Försvarsutbildarna rekryterade 2016 3 034 nya medlemmar.
•	 Försvarsutbildarna har nu 25 064 medlemmar.
•	 Vuxna medlemmar är nu 22 634.
•	 Ungdomsmedlemmar under 20 år är nu 2 430. 
•	 Antalet kvinnor i Försvarsutbildarna är 3 686.

Under 2016 har Musikerförbundet upphört med sin 
verksamhet. Norra Småland och Västerbotten har rensat ut 
ett stort antal medlemmar som ej betalat medlemskap och 
Stockholmsförbundet har 900 individer som av administra
tiva skäl lyfts ur förbundet (och finns därmed ej i FRIDA) i 
avvaktan på att erbjudas medlemskap i en nybildad förening.

För att ytterligare utveckla antalet medlemmar i Försvars
utbildarna mot en nivå på 30 000 så krävs rekrytering på 
nuvarande nivå samt ökade insatser för att förmå medlem
marna att kvarstå längre. Under 2016 har Försvarsutbildarna  
därför påbörjat ett program omfattande bland annat erbjud
ande om aktiviteter för medlemmar som inte har avtal eller 
andra uppgifter.

utbildning
Under året har Försvarsutbildarna genomfört cirka 46 000 
utbildningsdagar med mer än 8 000 deltagare.

Totalt har 106 centrala kurser genomförts med 3 163  
deltagare, inklusive centrala ungdomskurser. 

Totalt har 102 regionala utbildningar genomförts med 
1 924 deltagare, exklusive den regionala/lokala ungdoms
verksamheten. 

 I siffrorna inbegrips all utbildningsverksamhet som sker 
på olika typer av uppdragsmedel eller centralt tilldelade egna 
medel för medlemsaktiviteter. Utöver detta så genomför för
bund och föreningar utbildningsverksamhet på egna medel 
som inte redovisas här.

För Försvarsmakten
Försvarsutbildarna utbildar individer på uppdrag av För
svarsmakten på både förbandsmedel och frivilligmedel.

Försvarsutbildarna är huvudman för den grundläggande 
soldatutbildningen om två veckor för frivilliga (GUF) och 
under verksamhetsåret genomfördes  totalt  18 stycken varav 
Försvarsutbildarna ansvarade för  13.  Totalt har 406 indi
vider, varav 125 Försvarsutbildare (31%), utexaminerats från 
GUF med godkänt resultat. Av dessa är 192 kvinnor (45%).

Under tredje året som huvudman i Försvarsmedicin 
genomförde Försvarsutbildarna samtliga ordersatta uppdrags 
utbildningar i VU 2016. Totalt genomfördes tretton 
grund kurser fördelade på fem Grundkurs 1 (GK1), fyra 
Grundkurs 2 (GK2) samt fyra kurser för utbildning till 
Sjukvårdsgruppchef. 

Samtliga sjukvårdskurser genomfördes på kursgårdarna 
Ånn, Tylebäck, Fårö och Falsterbo. Totalt har under året 253 
deltagare grundutbildats varav 99 deltagare examinerades som 
sjukvårdare samt 21 deltagare examinerades som sjukvårds
gruppchefer och lämnades över för avtal till Hemvärnet.

 Ett flertal instruktörskurser genomfördes i Försvars
medicin med resultatet att utbildningsförmågan förstärkts 
med 8 nya examinerade sjukvårdsinstruktörer till våra 
grundutbildningar samt 12 nya sjukvårdsinstruktörer för att 
utbilda i Försvarsmedicin på GUF.

Funktionärsutbildningen som årligen genomförs under 
sommaren hade i år två linjer med totalt 38 elever. Samtidigt 

med funktionärskursen genomfördes en ungdomsledarkurs 
och en ungdomsledarkonferens.

Försvarsutbildarna har under 2016 genomfört fyra kurser 
var för Tolkar och Fältartister. Det är utbildningar som 
bedrivits på förbandsmedel då de två kategorierna ännu inte 
är att betrakta som avtalsbefattningar.

Kombattantutbildningar är en ny typ av verksamhet där 
vi ger civilanställda i Försvarsmakten utbildning för att få 
kombattantstatus. Utbildningen riktar sig till såväl Hög
kvarteret (fem kurser) som till FMLOG (fyra kurser) ute 
på förbanden. Utbildningen genomförs både med och utan 
vapen och antalet kurser bedöms öka framöver.

De kombattantutbildningar som genomförs för FMLOG 
lokalt är särskilt intressanta då de är lämpliga att genomföras  
av de regionala förbunden. I år har de genomförts av Försvars
utbildarna i Skaraborg och BohuslänDal med stöd av 
CBRNförbundet.

För att stödja Försvarsmaktens behov av medieträning 
och mediespel vid sin övningsverksamhet så genomförs även 
en särskild kurs i mediegaming för de Försvars utbildare som 
deltar i den typen av verksamhet. 

Förutom specialistutbildning så stödjer Försvarsutbildarna  
hemvärnet med krigsförbandskurser och hemvärnets KFS
arbete för CBRNplutoner.

Den regionala utbildningen består i huvudsak av Military 
Weekend (MW) som är en rekryteringsaktivitet finansierad 
av Försvarsmakten och som riktar sig till såväl anställda som 
de som har avtal med hemvärnet. MW är även en viktig 
källa till rekrytering av våra specialistbefattningar.  Totalt 
genomfördes 29 MW med 495 deltagare varav 45 % var 
kvinnor.  

Under senare delen av året ställde Försvarsmakten in sex 
kurser, varav en verksamhetssäkerhetskurs och tre försvars
informationskurser, av ekonomiska skäl.  

Reduceringsbesluten är olyckliga och får konsekvenser 
också för de övriga frivilligorganisationerna. En återtagning 
av dessa inställda kurser redan 2017 bedöms som nödvändig. 

För samhällets krisberedskap
Försvarsutbildarna utbildar individer till avtal inom det så 
kallade 2:4 uppdraget. Utbildningen finansieras av MSB 
men sker med en myndighet eller länsstyrelse som dialog
partner och behovsställare.

Det har genomförts sex grundkurser i krisberedskap för 
nyckelpersoner i olika frivilliga förstärkningsresurser med 
totalt 82 deltagare. Vi har genomfört utbildning för samtliga 
21 länsstyrelser och förlägger numera kommande utbildningar 
centralt för att förenkla och effektivisera kursadministration. 
För att kunna utbilda inom krisberedskap och för att få 
informatörer till För din säkerhet! har det genomförts tre 
informatörskurser med 30 deltagare.

Criscom har genomfört två utbildningsomgångar för 
kommunikatörer till stöd för myndigheter och länsstyrelser 
med totalt 43 deltagare och förbundet Miljö och hälsa har 
genomfört tre kurser inom området hälsoskydd och livs
medelshygien med totalt 22 deltagare. CBRNförbundet har 
genomfört fyra utbildningar med totalt 69 deltagare för att 
stärka Sjöfartsverket och Trafikverket med personal till deras 
regionala staber.

Det har genomförts en kurs för frivilligsamordnare för 
länsstyrelsen i Stockholm med 12 deltagare. De två regionala 
resursgrupperna som stödjer länsstyrelserna i Uppsala och 
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Halland vid kärntekniska olyckor bedriver utbildning över 
året. De har utbildat totalt 76 deltagare vid sina tillfällen.

Utbildningarna har i huvudsak genomförts enligt plan 
förutom att en grundkurs i krisberedskap ställts. Grund
kurserna behöver dessutom ha fler elever per kurs för att helt 
nå målen.  

Övrig utbildning
Försvarsutbildarna genomför utbildning för andra externa  
aktörer om utbildningen stärker samhällets säkerhet. 
Utbildningarna genomförs i förekommande fall med egna 
instruktörer.

Under 2016 genomförde Försvarsutbildarna utbildning 
för Schibstedtkoncernen i katastrofmedicin. Utbildningen 
genomfördes med all deras personal i syfte att öka kunskaper  
i akut omhändertagande inom ramen för åtgärder vid terrorist
attacker mot medieredaktioner. Utbildningen genomfördes 
under två veckor med totalt 1 500 deltagare.

Ungdomsverksamhet
Försvarsutbildarna genomför ungdomsverksamhet för att  
utveckla ungdomar genom kunskap, gemenskap och utman
ingar med inriktning på försvar och krisberedskap. Ungdoms  
verksamheten genomförs lokalt ute i förbunden året om och 
som centrala kurser med olika teman och inriktningar under 
loven.

Under 2016 har en mängd åtgärder för att utveckla och 
informera om innehållet i de styrningar som finns för 
ungdomsverksamheten (kap 2.3 enligt Handboken). Bland 
annat har det genomförts en central ungdomsledarkonferens  
på temat och verksamheten har diskuterats på regionala 
utbildningskonferensen och på den årliga utbildnings
konferensen. Ett nyhetsbrev för ungdomsverksamheten har 
införts för att lyfta fram aktuell och viktig information för 
ungdomsföreträdarna.

Under 2016 har ökat fokus lagts på den centrala kurs
verksamheten som genomförs på loven för att möjliggöra 
en fördjupning i olika ämnen för ungdomar. Syftet är bland 
annat för att stimulera egna ungdomars utveckling men även 
öppna upp för andra organisationers ungdomar. I samband 
med detta så har ett antal Temaveckor tagits fram. Tema
veckorna är kopplade till bland annat information om olika 
ämnen som språk, teknik och officersyrkena men även till 
ämnen som vintertjänst och överlevnad. Denna utveckling 
kommer att fortsätta under 2017.

Året inleddes med genomförandet av fyra centrala ung
domskurser, Tema vintertjänst, för ungdomar i Ånn med 
sammanlagt 100 ungdomar samt en central ungdomsskola  
i Skåne med 93 deltagare. 

Under sommar och höstperioden genomfördes flera 
centrala kurser, bland annat i Falsterbo med 28 deltagare,  
en kurs på Väddö med 25 deltagare, en kurs i Ånn med  
20 deltagare, en kurs på Tylebäck med 15 deltagare samt en 
kurs i Falsterbo med 119 deltagare. 

Samtliga ungdomskurser har genomförts  med goda  
resultat och dessa kurser är för många ungdomar inledningen 
på ett framtida engagemang i Försvarsmakten och/eller i 
någon frivillig försvarsorganisation. 

Den regionala ungdomsverksamheten är fortfarande 
basen i all verksamhet och här har 2 394 deltagare genom
fört totalt 26 661 utbildnings/verksamhetsdagar.
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Försvarsutbildarna deltar sedan flera år i Rikshemvärns
chefens riksungdomstävling. För andra året i rad ökar För
svarsutbildarnas deltagande i tävlingen och 2016 deltog sam
manlagt 34 lag med följande lag ur Försvarsutbildarna som 
bästa resultat: Klass A (pojkar) Försvarsutbildarna Göteborg 
2.a, Klass B (flickor) Försvarsutbildarna Östergötland 3:a, 
Klass C (mix) Försvarsutbildarna Halland 2:a.

Försvarsutbildarna svarar nu själva för organisationens 
anmälningar av lag till tävlingen till skillnad mot tidigare då 
det var Försvarsmaktens utbildningsgrupper som svarade för 
detta.

Tävlingen är viktig då förberedelserna för den kan ses 
som ett bra inslag i den lokala/regionala verksamheten och 
intresset för ungdomstävlingen är stort bland deltagande 
förbund. Försvarsutbildarna har som tidigare år stöttat  
tävlingen ekonomiskt med priser till tävlande lag.

Folkförankring
Försvarsutbildarna är en del av folkförankringen av total
försvaret genom att bidra med kunskap och information till 
medlemmar och allmänhet. Vi gör detta genom att bedriva 
en omfattande totalförsvarsinformationsverksamhet, genom 
aktiviteter riktade till våra medlemmar inom totalförsvars
området och att stärka den enskilde medborgarens säkerhet 
genom vår aktivitet, För din säkerhet!

För den enskilde som vill bidra till totalförsvaret är det inte 
alltid möjligt att engagera sig för ett avtal eller bidra i större 
omfattning till utbildningsverksamheten. Då  finns inom det 
här området ändå möjlighet att genom ett medlemskap i  
Försvarsutbildarna aktivt manifestera sitt stöd för totalförsvaret. 

medlemsaktiviteter
I syfte att stärka samhällets säkerhet har Försvarsutbildarnas  
kansli tagit fram ett antal aktiviteter som genomförs på 
förbunds och föreningsnivå och bekostas på Försvarsutbild
arnas egna medel. Utöver att stärka samhällets säkerhet ska 
aktiviteterna även bidra till att medlemmarna engageras och 
behålls längre.

Medlemsaktiviteterna bedöms bidra till att stimulera 
engagemang hos både medlemmar och funktionärer ute 
i förbund och föreningar. Det ökar då också möjligheten 

till att förbund och föreningar tar flera egna initiativ till att 
bli aktivare inom även andra delar av Försvarsutbildarnas 
verksamhetsområden. 

2016 genomfördes 24 medlemsaktiviteter på förbunds 
och föreningsnivå. Aktiviteterna omfattade verksamhet som 
exempelvis Soldatprov och HjärtLungräddning. 2016 var 
ett prövoår för dessa aktiviteter där kostnaderna för aktiv
iteterna var betydligt lägre än de medel som var avsatta. 
Under 2017 kommer vi därför att marknadsföra medlemsak
tiviteterna mer aktivt ut till förbunden.

totalFörsvarsinFormation
Försvarsutbildarna bedriver en omfattande försvarsinforma
tionsverksamhet och under verksamhetsåret genomfördes 
såväl intern som extern försvarsinformation över hela landet.  
Att bidra till kunskap om totalförsvaret är en viktig del av 
folkförankringen.

Försvarsutbildarna budgeterar för och har som intern 
målsättning att de regionala förbunden ska genomföra 
minst två interna och ett externt informationstillfälle och de 
regionala förbunden ska genomföra ett internt tillfälle.  
Huvuddelen av förbunden når denna målsättning. De för
bund som inte rapporterar genomförd försvarsinformation 
får heller inte medel för att genomföra detta.

Under året genomfördes 293 interna försvarsinformations
tillfällen med 4 925 deltagare. Antalet externa besökare vid 
våra informationstillfällen uppgick till 14 115. 

Försvarsutbildarna har även huvudmannaskap för total
försvarsinformation bland de frivilliga försvarsorganisationerna. 
Deltagande i fördjupningskurs är en förutsättning för att de 
frivilliga försvarsorganisationerna ska erhålla funktionärer 
med kompetens att genomföra introduktionsutbildning av 
nya medlemmar samt fortgående försvarsinformation till 
övriga medlemmar så att organisationerna kan leva upp till 
sitt ansvar inom frivilligförordningen.

debatt
Det säkerhetspolitiska läget är osäkrare än på mycket länge 
och diskussioner kring omvärlden och vår egen försvars
förmåga är både viktig och nödvändig. Försvarsutbildarna tar 
normalt inte ställning i sakfrågor utom att vi är för ett starkt 
totalförsvar men vi bidrar till debatt genom att skapa och 
vara med och arrangera olika plattformar för diskussion.
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Vi har varit initiativtagare och medarrangör till Försvars
forum som under 2016 genomförts främst för att lyfta fram 
den oroande säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden, 
totalförsvaret samt nya hot. Under hösten 2016 genomfördes 
fem tillfällen med totalt 570 deltagare.

Tillsammans med flera andra organisationer samarbetar 
vi även under namnet Försvarspolitisk Arena där vi som en 
av initiativtagarna har skapat en mötesplats för försvars och 
säkerhetspolitik i Almedalen. Det är en mötesplats som 
startade 2012 och som 2016 omfattade totalt 2 295 fysiska 
deltagare under veckan. Seminarierna webbsändes också med 
totalt 12 557 tittare. 

military Camp
Military Camp är en höstlovsaktivitet som genomförs på tre 
platser runt om i landet och som syftar till att ge ungdomar 
i gymnasieåldern kunskap och information om försvaret 
och det svenska krisberedskapssystemet. Under veckan får 
deltagarna information från både Försvarsmakten och flera 
olika blåljusmyndigheter. Ungdomarna får även nyttig 
kunskap om hur man kan minska effekter av kriser som sam
hällsstörningar.

Kursveckan finansieras av medel från både Försvarsmakten 
och MSB. Aktiviteten upplevs mycket positiv och röner 
medieintresse och intresse från såväl politiker som nyckel
personer i MSB och i Försvarsmakten. Totalt deltog 105 
ungdomar på de tre Military Camp.

För din säkerhet!
För din säkerhet! är en aktivitet som startade 2015 och som 
genomförs med medel från MSB och syftar till att stärka den 
enskildes förmåga att hantera kriser. 2016 är det andra av två 
pilotår. Aktiviteten genomförs för främst allmänheten men 
även för våra egna ungdomar. Hittills har vi utbildat  
68 informatörer för att genomföra aktiviteterna. 

För din säkerhet! är i grund och botten en lokal/regional 
verksamhet som bygger på att främst de regionala förbunden 
knyter ihop sig med informatörer som finns i länet.

2016 genomfördes 29 aktiviteter med totalt 660 deltagare. 
Målet om 33 informationstillfällen och 950 deltagare nåd
des inte då flertalet av aktiviteterna inte kom igång förrän 
under senhösten. När väl aktiviteterna kom igång har de 
genomförts på ett i huvudsak bra sätt och dessutom rönt 
massmedie uppmärksamhet. 

Under 2017 kommer vi att arbeta för att aktiviteterna 
ska starta tidigare på året och att utöka samarbetet mellan 
informatör och våra förbund vilket varit en av de viktigaste 
orsakerna till att vi ej nått målen. 

kommunikation oCh media
Under 2016 har Försvarsutbildarna internt kommunicerat 
den breddade verksamheten från en organisation som verkat 
som utbildare åt Försvarsmakten till en organisation som 
stärker samhällets säkerhet och med ett verksamhetsområde 
som går från den enskildes säkerhet vid kriser till att vara 
en del av samhällets försvar. Det är kommunikation som 
genomförts vid olika möten med förbund, i vår tidning 
Försvarsutbildaren och i samband med de konferenser som 
årligen genomförs.

Externt har vi också kommunicerat vårt breddade enga
gemang genom att lyfta fram verksamheter som För din 
säkerhet! och Military Camp; båda aktiviteter som stärker 
folkförankringen av totalförsvaret. Här har vi under året fått 
ett flertal aktiviteter publicerade i såväl tryckt media som 
radio och webbtv.  Det är media som varit både lokal och 
rikstäckande (exempelvis SR P1 och Expressentv).

Förutom hemsida och Facebook finns vi nu även frekvent 
på Instagram och Twitter.

Övrigt
Utöver den tidigare beskrivna verksamheten så genomför 
även Försvarsutbildarna verksamhet kopplat till bland annat 
planering och genomförande av Nijmegenmarschen samt 
utveckling av administrativa system för både den egna och 
andras verksamhet.

Crm
Under året har två moduler av CRM implementerats. Dels 
hanteras prova på kurser som Military Weekend och Military 
Camp via systemet sedan sommaren 2016 med gott resultat. 
Dels har ett antal ungdomsavdelningar börjat använda 
ungdomsmodulen för verksamheten. Utvecklingen av CRM 
bekostas av förbundets egna medel och planen är att utveckla 
fler funktioner som t.ex. massutskick till medlemmar, nya 
Mina Sidor mm. under kommande året/åren. Målbilden är 
att ge verktyg för att förenkla funktionärernas och kurs
chefernas arbete och att uppnå en förbättrad administration.

niJmegenmarsChen
2016 års Nijmegenmarsch genomfördes den 1922 juli med 
341 startande från Sverige ingående i endera 23 marsch
grupper eller som enskild gångare och med stöd av 50 
funk tionärer deltog i form av stabspersonal, sjukvårdare, 
cykelordonnanser, rastplatspersonal och bussförare. Dessa 
funktionärer medverkar helt utan ekonomisk ersättning. 
Av de startande fullföljde 315 (287) marschen. Intresset 
att delta i Nijmegenmarschen är mycket stort och antalet 
anmälningar har fördubblats under de senaste åren.

olika hemsidor
På Försvarsmaktens uppdrag har vi under året, tillsammans 
med CareerBuilder, tagit fram en hemsidesportal  
(www.soldatkarriar.se) där framförallt Försvarsmaktens 
tidvis tjänstgörande personal kan matchas med företag som 
erbjuder arbets och utbildningstillfällen till dem då de inte 
tjänstgör i Försvarsmakten.

Med bidrag från Källvikenstiftelsen har vi tagit fram en 
hemsida (www.duskablisoldat.se) med praktiska tips och 
råd för de som är intresserade av att tjänstgöra som soldater. 
Sidan kommer under 2017 att kompletteras för att även 
kunna ge inspiration till de som ska göra värnplikt.

På uppdrag av Försvarsmakten och MSB driver vi en  
hemsida som riktar sig till medlemmar i alla frivilliga 
försvars organisationer (www.frivilligutbildning.se) så att de har 
möjligt att både se och söka utbildningar som drivs av andra 
organisationer än deras egen. Under 2016 har det påbörjats 
ett arbete att göra om den till att även stödja den specialist
rekrytering de fri villiga försvarsorganisationerna ansvarar för.
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Årsbokslut 2016
Förvaltningsberättelse
ÖVERSTyRELSEN FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILD-
NINgSFÖRBUNDET (FÖRSVARSUTBILDARNA), ORg.NR 
802000-5453 FÅR HäRMED AVgE ÅRSBOKSLUT ÖVER 
FÖRVALTNINgEN UNDER RäKENSKAPSÅRET 2016, 
FÖRBUNDETS HUNDRAFJäRDE VERKSAMHETSÅR. FÖR-
VALTNINgEN AVSER STATSMEDEL OCH EgNA MEDEL.

riksstämma
Riksstämman ägde rum på Tylebäck kursgård den 28 maj 
och 29 maj med 69 (88) delegater och 29 övriga närvarande. 

överstyrelse mm
Riksstämman gjorde ett nyval av Lars Frisk till förbundsord
förande till och med Riksstämman 2018. Till Kassaförvaltare 
nyvaldes Ewert Frisk till och med Riksstämman 2018.

Till ledamöter omvaldes Håkan Staaf, Linda Maria 
Vonstad, samt nyvaldes Johan Nyström och Johan Bengtsson 
till och med Riksstämman 2018.  Till ersättare nyvaldes Yana 
Sundgren och Jörgen Peters till och med Riksstämman 2018. 
Fredrik Rosenlind fyllnadsvaldes till ersättare till och med 
Riksstämman 2017. Överstyrelsen har haft 5 protokollförda 
sammanträden under verksamhetsåret. 

medlemmar
Antalet medlemskap i Försvarsutbildarna uppgick per  
20161231 till 25 064 (26 548) stycken. Medlemsavgifter 
har debiterats i enlighet med Riksstämmans beslut.

höstkonFerens
Höstkonferensen ägde rum på Falsterbo Kursgård den 28 
oktober till 30 oktober 2016 med ca 79 deltagare från de 
regionala förbunden och de rikstäckande förbunden samt 
representanter från Högkvarteret. Konferensen fokuserade 
på workshops med 7 stationer inom olika områden samt 
på arbete som omfattade frågor avseende verksamhetsidé, 
rekrytering och medlemsaktiviteter.

statsmedel
Utnyttjade statsmedel från Försvarsmakten (FM) för verksam
hetsåret uppgick till totalt 47,4 (47,9) mkr. Årets utnyttjade 
medel fördelas med 13,8 (13,2) mkr på organisationsanslaget, 
med 25,4 (32,2) mkr på utbildningsanslaget, med 8,0 (2,4) mkr 
för uppdrag på förbandsmedel samt med 200 (50) tkr för 
administration av Nijmegenmarschen.

Utnyttjade statsmedel från Myndigheten för Samhällsskydd  
och Beredskap (MSB) uppgick totalt till 3,6 (3,8) mkr. Årets 
utnyttjade medel fördelas med 0,9 (1,0) mkr på organisations
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anslaget, med 1,6 (1,8) mkr på anslag 2:4 krisberedskap samt 
med 1,1 (1,0) mkr på anslag 2:7 den enskildes säkerhet. 

övriga bidrag
Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond har givit bidrag  
till Nijmegenmarschen på 150 tkr samt 150 tkr för ungdoms
verksamhet. Totalt bidrag från Kronprinsessan Margaretas 
Landstormsfond var 300 tkr (300) tkr. Källvikenstiftelsen 
har givit bidrag på 400 tkr avseende informationsunderlag 
via en portal där intresserade kan hitta underlag vad det 
innebär att bli soldat. Vidare gavs bidrag för uppdatering av 
ITsystem för Nijmegenmarschen med 100 tkr.

egna medel
Fastigheter
Fastigheten (Ekorren 17) har under året haft alla lokaler ut   
hyrda. Fastigheten har gett ett positivt resultat på 7 (2 079) tkr.  
Resultatet främst påverkat av större arbete med fönster
underhåll under året.

Värdepapper
Finansnettot för året blev 5,8 (6,2) mkr. Finansnettot har på  
verkats av höga nivåer på realisationsvinster. Börsutvecklingen  
har under året varit positiv. Vidare har Försvarsutbildarnas  
värdepappersportfölj vid årsskiftet försämrats med 3,1 mkr 

jämfört med anskaffningsvärdet. Nettoförändringen i värde 
regleringsreserven blev för året en förbättring med 4,2 (0,3) mkr.

Det bokförda värdet uppgick till 80,9 (76,6) mkr. Dess
utom fanns det vid bokslutstillfället oplacerade medel hos 
värdepappersförvaltande instituten på 3,0 (6,4) mkr.

Utestående reverser på kursgårdar uppgick till 9,6 (6,2) mkr. 
Vidare uppgick aktier och fordringar på dotterbolag till 33,0 
(33,0) mkr vid årets slut.

väsentliga händelser under oCh  
eFter räkenskapsårets utgång
I förbundet har det efter räkenskapsåret inte inträffat några 
händelser som väsentligt påverkat förbundet finansiellt.

Dotterbolaget Camp Ånn AB
Svenska Försvarsutbildningsförbundet har sedan december 
2007 ett dotterbolag Camp Ånn AB org.nr. 5567452270, 
med säte i Åre. Andelen i dotterbolaget är 100% och röst
andelen är 100%. 

Detaljerad redovisning
För detaljerad redovisning hänvisas till respektive balans och 
resultaträkningar. Kopia av originalhandlingarna finns att 
tillgå på Försvarsutbildarnas kansli. Originalhandlingarna är 
undertecknade av Överstyrelsen och revisorerna.

Överstyrelsens förslag till resultatdisposition  
avseende Egna medel
Överstyrelsen föreslår följande resultatdisposition:

Från föregående års  
disponibla överskottsmedel 4 787 045,00 kr
Årets resultat Egna medel     43 700,00 kr
Till Riksstämmans förfogande står 4 830 745,00 kr

Förslag
Att föra i ny räkning 4 830 745,00 kr 
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Resultaträkning    

belopp i kkr Not 2016-01-01 
–2016-12-31

2015-01-01 
–2015-12-31

Nettoomsättning 1 58 883 57 653
Kostnader för produktion och uppdrag 2 46 372 44 710
Bruttoresultat 12 511 12 943

Administrationskostnader 3 16 611 18 476
Rörelseresultat -4 100 -5 533

Intäkter och kostnader från värdepapper och fordringar 4, 5 5 844 6 173
Bokslutsdispositioner 5 1 700 636
Resultat före skatt 44 4

Skatt på årets resultat 6 0 0

Årets Resultat 7 44 4
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Balansräkning    

belopp i kkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 512 520
Maskiner och inventarier 9 0 0

512 520
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 108 833 101 166
Aktier och andelar i dotterbolag 11 14 600 14 600

Summa anläggningstillgångar 123 945 116 286

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 12 0 0

0 0
Fordringar
Kundfordringar 3 207 915
Skattefordran 451 449
Övriga fordringar 1 789 2 337
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 702 2 445

7 149 6 146

Kassa och Bank 6 125 9 248

Summa omsättningstillgångar 13 274 15 394

SUMMA TILLGÅNGAR 137 219 131 680
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Balansräkning    

belopp i kkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital 13
Bundet Eget Kapital 26 000 26 000
Disponibla överskottsmedel 4 787 4 783
Årets resultat 7 44 4

Summa eget kapital 30 831 30 787

Avsättningar
Avsatt till pensioner 14 492 493
Övriga avsättningar 15 77 352 71 423

Summa avsättningar 77 844 71 916

Skulder
Skulder till kreditinstitut 16 18 228 18 371
Leverantörsskulder 1 598 1 443
Övriga skulder 2 139 3 257
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 6 579 5 906

Summa skulder 28 544 28 977

SUMMA EGET KAPITAL  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 137 219 131 680

Ställda panter
Fastighetsinteckningar 19 700 19 700

Ansvarsförbindelser
Borgen för extern distributörs portokostnader mot Posten AB
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Noter till Resultat- och balansräkning 

redovisningsprinCiper
Allmänna redovisningsprinciper
Försvarsutbildarna följer Bokföringslagen samt Bokförings
nämndens allmänna råd. Resultat för Egna medel (EM) och  
Statliga medel (SM) redovisas tillsammans i en resultaträkning.  
Statsmedel avser anslag från både Försvarsmakten (FM) 
och Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). 
Fördelning av intäkter och kostnader redovisas i noterna. 
Förändring av värdet på värdepappersportföljen och motsvar  
ande reserv redovisas inte via resultaträkningen utan via 
balansräkningen för att ge en mer rättvisande bild. Detta 
påverkar ej årets resultat. Ingen förändring i principer jämfört 
med föregående år. 

Koncernförhållanden
Svenska Försvarsutbildningsförbundet är moderföretag åt 
Camp Ånn AB. Företaget upprättar inte någon koncern
redovisning enligt bestämmelserna i 7 kap. 2 § ÅRL.

Avskrivningar
Eftersom huvuddelen av verksamheten är skattebefriad så 
sker normalt direktavskrivning av maskiner och inventarier. 
Detta är ett avsteg från årsredovisningslagen 4 kap 4 §.  
Byggnader i Stockholm skrivs av enligt plan med 2% årligen.

Noter och kommentarer

Belopp i tkr om inte annat angives i noten.

Personal
Medelantalet anställda 2016 2015

Stockholm 13 13
Övriga orter * 4 4

17 17

varav kvinnor 6 6

* Avser orter där utbildningsledare är verksamma 

Löner och ersättningar
Överstyrelsen inkl ordförande äger ej rätt till särskilt styrelse
arvode.

2016 2015

Löner och ersättningar 8 534 8 695
Sociala kostnader 2 681 3 160
Pensionskostnader 2 902 2 097

14 117 13 952

I direktpension till anställda före Försvarsutbildarnas anslut
ning till SPPsystemet har under året utbetalats 146 (169) tkr. 
       
 
       
  

         

not 1 nettoomsättning

Omsättningen utgörs dels av Egna medel (EM) och dels av stöd och anslag som frivilligorganisation (SM).
         

2016 2015
EM SM TOTAL EM SM TOTAL

Medlemsavgifter 125 125 132 132
Hyresintäkter 4 063 4 063 4 008 4 008
Prenum, annonser Försvarsutbildaren 42 42 46 46
Övriga intäkter 25 25 60 60
Organisationsstöd FM 13 843 13 843 13 157 13 157
Utbildningsanslag FM 25 400 25 400 32 256 32 256
Organisationsstöd MSB 878 878 1 003 1 003
Utbildningsanslag MSB 1 631 1 631 1 756 1 756
Enskildes säkerhet MSB 1 080 1 080 1 000 1 000
Nijmegenmarschen 1 628 1 628 1 242 50 1 292
Uppdrag förbandsmedel mm 9 368 9 368 2 473 2 473
Donationer, Landstormsfonden mfl 800 800 470 470

16 051 42 832 58 883 8 431 49 222 57 653
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not 2 kostnader för produktion och uppdrag

2016 2015
EM SM TOTAL EM SM TOTAL

Fastighetskostnader 4 056 4 056 1 929 1 929
Kostnader för Försvarsutbildaren 12 1 141 1 153 124 1 213 1 337
Försvarsinformation, rekrytering 49 1 197 1 246 500 1 495 1 995
Funktionärsutbildning 29 740 769 0 954 954
Ungdomsverksamhet 5 569 5 569 4 967 4 967
Grundutbildning 183 8 935 9 118 12 180 12 180
Befattningsutbildning 147 7 463 7 610 6 685 6 685
Kompletterings och övrig utbildning 923 923 6 4 793 4 799
Instruktörsutbildning 1 646 1 646 2 071 2 071
Utbildningskonferenser 43 805 848 77 894 971
Utbildning MSB 1 631 1 631 1 756 1 756
Enskildes säkerhet MSB 1 080 1 080 67 1 000 1 067
Nijmegenmarschen 1 645 1 645 1 379 50 1 429
Uppdrag förbandsmedel mm 8 146 8 146 2 100 2 100
Donationer, Landstormsfonden mfl 800 800 470 470
Medlemsaktiviteter 132 132

15 242 31 130 46 372 6 652 38 058 44 710

not 3 administration

2016 2015
EM SM TOTAL EM SM TOTAL

Adm centralt och regionalt 1 566 9 944 11 510 3 959 8 904 12 863
Utbildningsledare 2 923 414 3 337 2 831 680 3 511
Stämma och styrelse centralt 420 1 344 1 764 522 1 580 2 102

4 909 11 702 16 611 7 312 11 164 18 476

Regional administration utgör därav 1 811 1 842
 

not 4 intäkter och kostnader från värdepapper och fordringar

2016 2015
EM SM TOTAL EM SM TOTAL

Aktieutdelningar 2 473 2 473 2 558 2 558
Ränteintäkter 711 711 600 600
Resultat från försäljning värdepapper 2 660 2 660 3 015 3 015
Finansiella kostnader 0 0 0 0

5 844 0 5 844 6 173 0 6 173

Av ränteintäkter utgör 368 (366) tkr ränteintäkter från dotterbolag.
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not 5 bokslutsdispositioner

Till Framtidsfond har avsatts 0 (0), till Fastighetsfond 0 (0) och till Kreditreserv kursgårdar har avsatts 1 700 (636) tkr.  
Se även under not 15. Till Värderegleringsreserv för värdepapper har netto återförts 4 229 (391) tkr.

not 6 skatt på årets resultat

Som frivillig försvarsorganisation och ideell organisation skattar Försvarsutbildarna enbart för inkomst av näringsfastighet. 
Någon annan skatt än fastighetsskatt har ej uppkommit för året, då Försvarsutbildarna har ett outnyttjat underskottsavdrag.

not 7 årets resultat

Sammanläggning av resultaträkningar för egna och statsmedel innebär ett resultat enligt nedan.
  

2016 2015

Resultat Egna medel 44 4
Resultat Statliga medel 0 0
Resultat enligt sammanlagda resultaträkningen 44 4

 
        

not 8 byggnader och mark

Fastigheten, Ekorren 17         
Fastigheten har taxeringsvärde 62 400 (60 800) tkr.        
Fastigheten bedöms som näringsfastighet.         
         

Totalt Byggnad Mark

Ekorren 17 62 400 31 600 30 800
Summa 62 400 31 600 30 800

Avskrivningar har gjorts med 192 (192) tkr. I den interna redovisningen har bokförts upplösning av överavskrivningar  
med 184 (184) tkr. Nettoeffekten på resultatet är 8 (8) tkr.       
 
 Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Bokfört värde

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Byggnader 9 611 9 611 9 565 9 557 46 54
Mark 466 466 466 466
Summa 10 077 10 077 9 565 9 557 512 520
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not 9 maskiner och inventarier

Direktavskrivning sker av samtliga maskiner och inventarier som ej ingår i näringsfastigheten.    
 

not 10 andra långfristiga värdepappersinnehav

 Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde
Värdepapper på börs eller motsvarande 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Aktier 71 920 69 856 68 179 62 294 68 179 62 294
Fonder 12 054 14 054 12 717 14 309 12 717 14 309
Fordringar dotterbolag 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377
Kursgårdsreverser 9 560 6 186 9 560 6 186 9 560 6 186
Summa 111 911 108 473 108 833 101 166 108 833 101 166

         
Likvida medel hos depåförvaltare uppgick till 3,0 (6,4) mkr. Förbundet betraktar sin värdepappersfåtölj som långsiktig.  
       
         

not 11 aktier och andelar i dotterbolag

Avser innehav i Camp Ånn AB org.nr 5567452270 med säte i Stockholm. Andel i bolaget är 100% och röstandelen är 
100%. Eget kapital är  2 738 (2 949) tkr och resultat för senaste räkenskapsåret är 211 (153) tkr.

Belopp vid  
årets ingång

Årets  
förändring

Belopp vid  
årets utgång          

Aktier 100 st a 1000 kr 100 100
Villkorat aktieägartillskott 14 500 0 14 500
Bokfört värde 14 600 0 14 600

not 12 varulager mm

Inneliggande lager nedskrives till 1 (1) kr, men har ett anskaffningsvärde om 390 (384) tkr.
     
         

not 13 eget kapital

Bundet  
Eget Kapital

Bal  
överskott

Årets  
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 26 000 4 783 4 30 787
Resultatdisposition enl Riksstämma 4 4 0
Årets resultat Egna medel 44 44
Belopp vid årets utgång 26 000 4 787 44 30 831
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not 14 avsatt till pensioner

Avser avsättning till sk direktpension till tidigare anställda och deras efterlevande med 492 (493) tkr. Gäller de som anställts 
innan Försvarsutbildarna anslöts till SPPsystemet. I direktpension till dessa har under året utbetalats 146 (169) tkr.  
 

not 15 övriga avsättningar

2016 2015

Försvarsutbildarnas understödsfond 300 300
Värderegleringsreserv värdepapper 36 922 32 693
Investeringsfond IT/ADB 2 200 2 200
Framtidsfond 32 000 32 000
Fastighetsfond 2 000 2 000
Jubileumsfond 200 200
Kreditreserv kursgårdar 3 730 2 030

77 352 71 423
         
Försvarsutbildarnas understödsfond
Fondering vars huvudsakliga syfte är att säkerställa Försvarsutbildarnas möjligheter att stödja medlem eller anhörig till 
medlem som skadats eller avlidit under verksamhet, utöver vad som täcks av de försäkringar Försvarsutbildarna har.

Värderegleringsreserv värdepapper
Värdepappren har värderats enligt lägsta värdets princip. Reserven har ökat netto med  4 229 (391) tkr. Denna förändring 
består av minskning av nedskrivningsbehov vid bokslutstillfället på grund börsutvecklingen med 4 229 tkr. 

Investeringsfond IT/ADB        
Fonden skapades för att säkerställa medel för en planerad utveckling av ITstödet inom organisationen. Under året har  
fonden inte förändrats.

Framtidsfond
Avser avsättning för framtida åtgärder. Avsättningen är tänkt ge en ekonomisk stabilitet för att hantera de frågor som  
organisationen arbetar med. Under året har framtidsfonden ökats med 0 (0) tkr.

Fastighetsfond
Avsättning för ombyggnad av fastigheten, reparationer och värdereglering. Under året har fastighetsfonden ökats med 0 (0) tkr.

Jubileumsfond
Avser avsättning för kostnader för 125års jubileum. Under året har jubileumsfonden ej förändrats, 0 (0) tkr.

Kursgårdskreditreserv
Avser reservering för subventionering av räntor samt investeringsbidrag till kursgårdar. Fonden skall även täcka eventuella 
förluster. Under året har räntesubvention gjorts med 0 (0) tkr, investeringsbidrag med 0 (0) tkr. Under året har fonden ökats 
med 1 700 (636) tkr.         

not 16 skulder till kreditinstitut

Avser lån på fastigheten Ekorren 17, 18 172 tkr samt depositioner från hyresgäster på 266 (199) tkr.

2016 2015

Amortering efter 1 år 18 172 18 371
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not 17 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016 2015

Upplupna semesterlöner 1 382 1 235
Upplupna kompensationspremier för pension 1 152 1 133
Övriga poster 4 045 3 538

6 579 5 906
  

       
Stockholm den 22 april 2017 
         

Bertil Garpland Håkan Staaf Ewert Frisk    
Överstyrelsens ordförande Överstyr v ordf Kassaförvaltare    
 
       
  
       
     
Anneli Dahlgren Hans Ingbert Anders Gummesson    
 
       
  
       
  
Linda Maria Vonstad BerntÅke Nensén Johan Nyström    
 
       
  
       
  
Johan Bengtsson 

Bengt Sandström      
Generalsekreterare

   
Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 april 2017      
   
       
  
        
  
Markus Håkansson Lennart Törnqvist Ragnar Fängvall  
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor   
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Revisionsberättelse

TILL FÖRENINgSSTäMMAN I  
SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINgSFÖRBUNDET 
ORg.NR. 802000-5453

rapport om årsbokslutet

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Svenska 
Försvars utbildningsförbundet för år 2016. Enligt min 
uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats enligt 
bokföringslagen. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsbokslutet
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 
Den andra informationen består av Verksamhetsberättelsen 
(men innefattar inte årsbokslutet och min revisionsberättelse 
avseende denna).

Mitt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

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

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att 
rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upp
rättas och att den ger en rättvisande bild enligt bokförings
lagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift.

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål  

är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års  
bokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god  
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsbokslutet.

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

Dessutom:
•	 Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga  

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

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

•	 Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•	 Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäker
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till  
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida  
händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

•	 Utvärderar jag den övergripande presentationen,  
strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upp
lysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande  
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
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Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser  
under revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida sammanställningen har 
upprättats i enlighet med bokföringslagen.

rapport om andra krav enligt  
lagar oCh andra FörFattningar

Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Svenska Försvarsutbild
ningsförbundet för år 2016.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet  
"Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till för
eningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen  
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed  
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade  
revisorns professionella bedömning och övriga valda revi
sorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.  
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,  
områden och förhållanden som är väsentliga för verksam
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet.

Stockholm den 24 april 2017

Markus Håkansson 
Auktoriserad revisor

Lennart Törnqvist Ragnar Fängvall
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Resultaträkningar, Egna Medel – Traditionell uppställning

2016 2016 2015 2014
belopp i tkr Budget Utfall Utfall Utfall

Medlemsintäkter 130 125 132 133

Fastigheter
Hyresintäkter 4 200 4 063 4 008 3 985
Kostnader inkl räntor 2 292 4 048 1 921 2 324
Avskrivningar enl plan 8 8 8 8

1 900 7 2 079 1 653

Tidskriften Försvarsutbildaren
Intäkter 0 42 46 31
Kostnader 500 12 124 31

500 30 78 0

Donationer Landstormsfonden mfl.
Intäkter 0 800 470 200
Kostnader 0 800 470 200

0 0 0 0

Nijmegenmarschen
Intäkter 0 1 628 1 242 1 175
Kostnader 0 1 645 1 379 1 476

0 17 137 301

Övriga intäkter/kostnader 0 1 247 433 366

Resultat före centrala kostnader 1 530 1 392 2 429 1 851

Centrala kostnader
Administration 3 195 1 566 3 959 1 914
Utbildningsledare 2 940 2 923 2 831 2 483
Stämmo, styrelse, revisors och valberedn. kostn. 730 420 522 537
Marknadsföring, försvarsinfo, rekrytering mm. 500 49 500 0
Utbildning, bidrag, priser mm 300 402 150 136

7 665 5 360 7 962 5 070

Resultat före finansiella intäkter/kostnader -6 135 -3 968 -5 533 -3 219

Finansiella intäkter/kostnader
Aktieutdelningar 2 350 2 473 2 558 1 733
Ränteintäkter 700 711 600 939
Reavinster samt optionsresultat 2 200 2 660 3 015 3 404
Finansiella kostnader 50 0 0 0

5 200 5 844 6 173 6 076

Resultat efter finansiella intäkter/kostnader -935 1 876 640 2 857

Medlemsaktiviteter 475 132

Avsättningar och bokslutsdispositioner
Fonder och överavskrivning 1 410 1 700 636 2 800

Resultat efter dispositioner 0 44 4 57
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Skatter
Skatt på årets resultat 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 0 44 4 57
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MILITARYWEEKEND
Military WeekendMilitary Weekend genomförs varje år, på olika platser i hela landet.  

Helgen är en kostnadsfri möjlighet att testa soldatlivet under en helg.  

På frivilligutbildning.se/mw kan du läsa var och när du kan delta, få  

mer information och anmäla dig.FörsvarsmaktenFörsvarsmakten finns till för att freda Sveriges gränser, för att stötta  

samhället i krislägen och för att Sverige ska kunna bidra när världs- 

samfundet ber om hjälp. Totalt finns över 50 000 kvinnor och män  

i Försvarsmakten, i en stor bredd av militära och civila yrken.

Läs och se mer:frivilligutbildning.se/mw                                                                     #militaryweekend

SJÖVÄRNSKÅREN

FLYGVAPENFRIVILLIGA

Bli specialist  

i Hemvärnet

Allt börjar med GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal

folder GU-F_2015_tryck.indd   1

14/12/2015   21:31:28

14 dagar som
gör skillnad

14 dagar som gör skillnad_tryck.indd   1

5/22/2012   6:06:05 PM

Allt börjar med GU-F

Allt börjar med GU-F_tryck.indd   1

5/15/2012   4:09:28 PM

Foto: Kontakta Försvarsutbildarna för information.

Beställ rekryteringsmateriel från kansliet.

ska du ut och rekrytera?

www.forsvarsutbildarna.se

VILL DU UTVECKLA  
DIG SJÄLV? 

Bli medlem i Försvarsutbildarna

VILL DU UTVECKLA  
DIG SJÄLV? 

Bli medlem i Försvarsutbildarna

VILL DU UTVECKLA  
DIG SJÄLV? 

Bli medlem i Försvarsutbildarna

ungdomsbrochyr_for2016_tryck4.indd   1

04/02/2016   14:24:32

www.forsvarsutbildarna.se

VILL DU BLI  SPECIALIST I  HEMVÄRNET? Sök en CBRN-befattning

vykort_CBRN_tryck.indd   1

24/08/2016   10:46:32

www.forsvarsutbildarna.se

VILL DU BLI  

SPECIALIST I  

HEMVÄRNET? 

Sök som hemvärnssjukvårdare

vykort_sjukvardare_tryck.indd   1

24/08/2016   10:47:36

Hemvärnet behöver specialister Är det dig vi söker?

•	 Är	du	t	ex	intresserad	av	teknik,	sjukvård,	hundar,		
	

fordon	eller	båtar?

•	 Gillar	du	utmaningar	och	vill	göra	en	insats?

Då är du efterfrågad av Hemvärnet och Försvarsmakten!

Allt börjar med GU-F, Grundläggande soldatutbildning för frivilliga.

Under	14	intensiva	dagar	kommer	du	att	lära	dig	mycket	om	Försvarsmakten,	

om	dig	själv	och	om	hur	det	är	att	lösa	uppgifter	i	grupp.	Du	gör	det	tillsammans	

med	andra,	som	också	vill	vara	med	och	göra	en	viktig	samhällsinsats	i	Hem-	

värnet	och	Försvarsmakten.	Efter	genomförd	GU-F	fortsätter	du	din	utbildning	

till	en	specialistbefattning	i	Hemvärnet.

Gå GU-F och bli specialist!
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Medlemsutveckling  2016

   Vuxna medlemmar   Ungdomar Totalt
Antal ny - 

rekyterade      
2016Förbund 2016 2015 Förändr 2016 2015 Förändr 2016 2015 %

Blekinge 246 235 11 29 26 3 275 261 5,4% 45
BohuslänDal 813 813 0 128 177 49 941 990 4,9% 141
Dalarna 111 92 19 6 6 0 117 98 19,4% 23
Gotland 188 155 33 18 17 1 206 172 19,8% 37
Gävleborg 235 218 17 13 1 12 248 219 13,2% 44
Göteborg 2 302 2 298 4 76 47 29 2 378 2 345 1,4% 87
Halland 355 357 2 83 51 32 438 408 7,4% 80
Jämtland 231 142 89 29 20 9 260 162 60,5% 101
Kalmar 179 178 1 40 41 1 219 219 0,0% 7
Kronoberg 570 492 78 40 20 20 610 512 19,1% 116
Norra Småland 425 1 148 723 63 60 3 488 1 208 59,6% 76
Norrbotten 392 348 44 13 5 8 405 353 14,7% 58
Skaraborg 327 302 25 51 52 1 378 354 6,8% 32
Skåne 3 538 3 275 263 605 549 56 4 143 3 824 8,3% 452
Sthlm o Södermanland 2 299 3 103 804 474 786 312 2 773 3 889 28,7% 625
Uppland 432 392 31 31 48 17 454 440 3,2% 23
Värmland 770 749 21 52 62 10 822 811 1,4% 31
Västerbotten 578 880 302 22 35 13 600 915 34,4% 71
Västernorrland 756 751 5 113 108 5 869 859 1,2% 108
Västmanland 260 235 25 67 67 0 327 302 8,3% 59
Älvsborg 254 275 21 187 167 20 441 442 0,2% 67
Örebro 635 603 32 9 8 1 644 611 5,4% 51
Östergötland 260 320 60 195 239 44 455 559 18,6% 143
CBRN 363 343 20 4 4 0 367 347 5,8% 29
Criscom 293 254 39 293 254 15,4% 114
Fallskärmsjägarna 54 53 1 54 53 1,9% 1
Fältartisterna 470 461 9 470 461 2,0% 13
HBR 1) 72 2 70 72 2 3 500,0% 70
KavJäg 341 334 7 11 0 11 352 334 5,4% 51
Krisstödsförbundet 122 91 31 0 2 2 122 93 31,2% 29
Kustjägarna 1 708 1 633 75 1 708 1 633 4,6% 114
Luftvärnsförbundet 756 764 8 45 55 10 801 819 2,2% 39
Militärpolisförbundet 282 357 75 3 0 3 285 357 20,2% 36
Militärtolkarna 416 401 15 23 14 9 439 415 5,8% 24
Miljö och Hälsa 149 196 47 149 196 24,0% 16
Musikkårsförbundet 2) 140 140 17 17 0 157 100,0%
Psyop 164 143 21 164 143 14,7% 21
Själavårdare 3)

SVEROF 1 297 1 315 18 1 297 1 315 1,4% 0
Centralt 16 16 0 16 100,0%
Summa 22 634 23 864 -1 230 2 430 2 684 -254 25 064 26 548 -5,59% 3 034

1) HBR har 1 286 registrerade medlemmar i de regionala förbunden.
2) Musikkårsförbundet har upphört och utträtt under 2015.
3) Själavårdarna har anslutit sig under slutet 2016 och finns ej med i statistiken.

Nyrekryterade 2015  = 3 868

Totalt antal medlemskap 2016 25 064

Totalt antal medlemskap 2015 26 548

        Förändring minskning -1 484 (-5,59%)

Medlemmar utan flera medlemskap 23 624

Medlemmar med flera medlemskap 1 440
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avtal Försvarsmakten

Totalt behov Årligt behov Utbildade

Sjukvård 880 80 120
CBRN 76 8 9
TOLO 14 1 x
Pionjär 36 2 x

Vi redovisar antal individer som vi utbildat klart då vi inte har tillgång  
till Försvarsmaktens personalredovisningssystem (PRIO).
x = För TOLO och pionjär saknas befattningsbeskrivning och  
utbildningsgång.

Försvarsmakten

Antal deltagare 
utfall

Antal dagar 
utfall

FRIVILLIGMEDEL
Central Utbildning
Vuxenverksamhet 837 7 882
Ungdomsverksamhet 609 4 191

Regional utbildning
Vuxenverksamhet 174 361
Ungdomsverksamhet 2 394 26 661

FÖRBANDSMEDEL
Central Utbildning
Vuxenverksamhet 318 1 596
Ungdomsverksamhet 25 150

Regional utbildning
Vuxenverksamhet 522 1 611
Ungdomsverksamhet

FÖRSVARSINFORMATION
Internt 4 925

Extern 14 115
     

Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap

Antal deltagare 
utfall

Antal dagar 
utfall

FRIVILLIGMEDEL
Central Utbildning
Vuxenverksamhet 205 571

Regional utbildning
Vuxenverksamhet 100 830

FÖR DIN SÄKERHET
Central Utbildning 660 660

ÖVRIGA MEDEL
Central utbildning 1 500 1 500

EGNA MEDEL
Regional utbildning 615 615

     

avtal krisberedskap

Behov Tillgång

Kommunikatörer 70 76
CBRN 32 32
Hälsoskydd 20 12
Halland 60 35
Uppland 144 146
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Förbund 2016-12-31

rikstäCkande Förbund
Befälsföreningen Militärtolkar
Förbundet Fallskärmsjägarna
Förbundet Kustjägarna
Förbundet Militära Själavårdare
Förbundet Sveriges Reservofficerare
Försvarets Fältartister
Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa
Hemvärnsbefälets Riksförbund
Kavalleri och Jägarförbundet
Kriskommunikatörerna
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Militärpolisförbundet
Psyopsförbundet
Svenska CBRNförbundet
Sveriges Krisstödsförbund

regionala Förbund
Försvarsutbildarna Blekinge
Försvarsutbildarna BohuslänDal
Försvarsutbildarna Dalarna
Försvarsutbildarna Gotland
Försvarsutbildarna Gävleborg
Försvarsutbildarna Göteborg

Försvarsutbildarna Halland
Försvarsutbildarna Jämtland
Försvarsutbildarna Kalmar
Försvarsutbildarna Kronoberg
Försvarsutbildarna Norra Småland
Försvarsutbildarna Norrbotten
Försvarsutbildarna Skaraborg
Försvarsutbildarna Skåne
Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland
Försvarsutbildarna Uppland
Försvarsutbildarna Värmland
Försvarsutbildarna Västerbotten
Försvarsutbildarna Västernorrland
Försvarsutbildarna Västmanland
Försvarsutbildarna Älvsborg
Försvarsutbildarna Örebro
Försvarsutbildarna Östgöta

totalt:
23 Regionala förbund
15 Rikstäckande förbund
128 Försvarsutbildningsföreningar
41 Ungdomsavdelningar
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Försvarsmakten –    
Jämförelsesiffror de senaste 5 åren    

medelstilldelning
belopp i kkr 2016 2015 2014 2013 2012

Organisationsanslag 13 843 13 157 11 833 10 264 9 114

Uppdragsersättning Frivilligmedel
Uppdragsersättning centralt exkl ungdom 19 597 24 745 25 192 17 342 18 967
Uppdragsersättning regionalt exkl ungdom 235 2 306 3 992 3 469 1 917
Uppdragsersättning totalt exkl ungdom 19 832 27 051 29 184 20 811 20 884

Ungdom centralt 2 963 2 787 2 240 1 885 1 640
Ungdom regionalt 2 605 2 418 2 650 2 685 2 365
Ungdom totalt 5 568 5 205 4 890 4 570 4 005

Uppdragsersättning centralt 22 560 27 532 27 432 19 227 20 607
Uppdragsersättning regionalt  2 840 4 724 6 642 6 154 4 282
Uppdragsersättning totalt 25 400 32 256 34 074 25 381 24 889

Uppdragsersättning Förbandsmedel
Uppdragsersättning centralt 6 615 2 443 1 631
Uppdragsersättning regionalt 1 541 0 0
Uppdragsersättning totalt 8 156 2 443 1 631

Uppdragsersättning Totalt FM 33 556 34 699 35 705 25 381 24 889

utbildningsdagar
antal stycken 2016 2015 2014 2013 2012

Utbildningsdagar Frivilligmedel
Utbildning centralt exkl ungdom 7 882 9 940 9 310 6 939 6 875
Utbildning regionalt exkl ungdom 361 3 372 3 050 2 746 1 818
Utbildning totalt exkl ungdom 8 243 13 312 12 360 9 685 8 693

Ungdom centralt 4 191 2 646 1 176 1 284 1 449
Ungdom regionalt 26 661 27 928 31 783 22 333 19 182
Ungdom totalt 30 852 30 574 32 959 23 617 20 631

Utbildningsdagar Förbandsmedel
Utbildning centralt exkl ungdom 946 1) 1)

Utbildning regionalt exkl ungdom 1 611 1) 1) 

Utbildning totalt exkl ungdom 2 557

Ungdom centralt 150 1) 1)

Ungdom totalt 150

1) Antal dagar ej redovisat tidigare, varför inga uppgifter lämnas här.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap –
Jämförelsesiffror de senaste 5 åren

medelstilldelning
belopp i kkr 2016 2015 2014 2013 2012

Organisationsanslag totalt 878 1 003 990

Utbildningsanslag (2:4) centralt 1 402 1 465 1 705 932 787
Utbildningsanslag (2:4) regionalt 230 290 73 150 365
Utbildningsanslag (2:4) totalt 1 632 1 755 1 778 1 082 1 152

För den enskildes säkerhet (2:7) 1 080 1 067

kommentarer:
MSB uppdragen kommer från två olika anslag.

utbildningsdagar
antal stycken 2016 2015 2014 2013 2012

Utbildning centralt 571 360 493 308
Utbildning regionalt 830 1 055 780 167
Utbildning totalt 1 401 1 415 1 273 475

För din säkerhet! 660 256

kommentarer:
Redovisning till MSB har före 2013 inte innefattat antal utbildningsdagar.

Medlemsutveckling

antal medlemskap 2016 2015 2014 2013 2012

Vuxna 22 634 23 864 24 497 25 342 24 401
Ungdomar 2 430 2 684 2 576 2 435 2 126
Totalt 25 064 26 548 27 073 27 777 26 527

Enskilda medlemmar 23 624 25 029 25 467 26 041 24 804

Nyrekrytering 3 034 3 868 2 978 3 923 2 283
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Utmärkelser

Försvarsutbildarnas  
FörtJänstmedalJ i guld
Mats Lekman, BerntÅke Nensén, Ulla Reimers och Krister 
Rydholm.

Försvarsutbildarnas  
FörtJänstmedalJ i silver
Bengt Andersson, Christer Berggren, Georg Ekeström, Bengt 
Fällström, Erika Johansson, PerOlov Lisén, Rolf Nilsson, 
Mihai Saulescu och Thomas Wellsfält.

Försvarsutbildarnas FörtJänstteCken
Paolo Bruno, Martin Frimansson, Antoine Gabert, Mårten 
Granberg, Hilbert Karlqvist, Johan Karlsson, Kjell Karlström,  
Demis Khayer, Fahed Khurshid, Benny Klein, Magnus 
Modalen, Christer Molander, Stefan Ring, Tore Rodewald 
och Peter Wallenberg.
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Svenska Försvarsutbildningsförbundets 
Ledningsorganisation

valda av riksstämman
Förbundsordförande  Bengt Jerkland (t.o.m. RS 2016)
 Lars Frisk (fr.o.m. RS 2016)
Vice förbundsordförande  Ella Kilim

Överstyrelsen
Valda av Riksstämman
Ordförande  Bertil Garpland
Kassaförvaltare  Johan Adolphson (sjukskriven  
 t.o.m. RS 2016)
 Ewert Frisk (Tf t.o.m. RS 2016  
 därefter ordinarie)

Ledamöter
Håkan Staaf  (v ordf ) 
Ewert Frisk t.o.m. RS 2016
Linda Maria Vonstad
BerntÅke Nensén
Anneli Dahlgren
Anders Gummesson
Anders Lagerholm t.o.m. RS 2016
Hans Ingbert
Johan Bengtsson fr.o.m. RS 2016
Johan Nyström fr.o.m. RS 2016   

Ersättare
Jörgen Fagerström t.o.m. RS 2016 
Johan Bengtsson t.o.m. RS 2016
Johan Nyström t.o.m. RS 2016
Sonja Sandberg
Jörgen Peters fr.o.m. RS 2016
Yana Sundgren fr.o.m. RS 2016 
Fredrik Rosenlind fr.o.m. RS 2016 

I Överstyrelsen ingår dessutom
Generalsekreterare  Bengt Sandström

Adjungerande ledamöter
Roland Ekenberg, Jan Andersson

Högkvarterets kontaktman
Karl LE Engelbrektson, Stefan Hallén

Revisorer
Ordinarie revisorer  Markus Håkansson,  
 auktoriserad revisor
 Lennart Törnqvist
 Ragnar Fängvall
Ersättare  Anders Bergman (t.o.m. RS 2016)
 Robert von Knorring
 Markus Lilldalen (fr.o.m. RS 2016)

Överstyrelsens presidium
Bertil Garpland, Håkan Staaf, Tf Ewert Frisk (fr.o.m. nov 
2013) och som ordinarie fr.o.m RS 2016, Bengt Sandström 
samt Leif Gyriz adjungerad.

stiFtelsen svenska Försvarsutbildnings-
Förbundets donationsmedel
Försvarsutbildarnas Överstyrelse utser styrelse i Stiftelsen 
Svenska Försvarsutbildningsförbundets Donationsmedel.

I styrelsen har ingått:
Bertil Garpland, ordförande
Håkan Staaf
Bengt Sandström
Johan Adolphson (t.o.m. RS 2016)
Ewert Frisk (fr.o.m. RS 2016)
Leif Gyriz, adjungerad

vid svenska FörsvarsutbildningsFörbun-
det anställd personal
Generalsekreterare  Bengt Sandström

Kommunikationsavdelning med civila uppdrag
Kommunikationschef:  Per Klingvall 
 Anna Karlsson
 Anna Torndahl

Utbildningsavdelning
Utbildningschef: Anders Gustafsson
 Per Spjut
 Renée Björnö
 Fredrik Wilson 
Regionala  
utbildningsledare:  Ulf Hammarlund, Region Syd
 Ulf Rogemar, Region Mitt 
 Ulf Konradsson, Region Norr
Utbildningsledare  
ungdom: Björn Svensson

Administrativ avdelning
Administrativ chef:  Leif Gyriz
 Mikael RyeDanjelsen
 Pia Lindén
 AnnChristine Köhler
 Kaliopi Panayotidis



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

vi stärker samhällets säkerhet
Rekrytering, utbildning och avtal

För Försvarsmakten och krisberedskapssystemet

Ungdomsverksamhet
För att utveckla ungdomar genom kunskap, gemenskap och  

utmaningar med inriktning på försvar och krisberedskap

En del av folkförankringen
Genom kunskap och information till medlemmar och allmänhet


