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Jubileumsår med sikte på framtiden  
Svenska Försvarsutbildningsförbundet och genom dess föregångare 
har under 2012 firat 100 framgångsrika år som stödorganisation 
för samhällets behov av kompetensutveckling av frivilliga. För att  
ge uttryck för Försvarsutbildarnas fortsatta vilja och ambition att 
möta och forma dagens och morgondagens utmaningar antogs 
under jubileumsårets Riksstämma en ny verksamhetsidé. 2012 har 
därefter inneburit en fortgående anpassning till den nya verksam-
hetsidén drivet av utvecklingen, medlemmarnas vilja och uppdrags-
myndigheternas behov. 

Försvarsutbildarna har två huvudsakliga uppdragsmyndigheter – 
Försvarsmakten (FM) respektive Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Den verksamhet som Svenska Försvarsutbild-
ningsförbundet genomför som frivillig försvarsorganisation och  
folkrörelse för förankring av totalförsvarsfrågor, bedrivs inom ramen 
för Frivilligförordningen där Försvarsutbildarna inkluderar och 
välkomnar alla som vill engagera sig inom verksamhetsområdet och 
delar den värdegrund vi håller gemensamt med Försvarsmakten.

Med genomfört verksamhetsår 2012 tillsammans med året dess-
förinnan har den decennielånga nedåtgående trenden med över 
tid reducerade anslag kunnat brytas. Det är ett stärkt Försvars-
utbildarna som under året åtagit sig påtagligt ökande volymer 
centrala och regionala uppdrag och som överensstämmer med såväl  
medlemmarnas intresse för att engagera sig frivilligt som med upp-
dragsmyndigheternas behov av förmågor, rekrytering och utbild-
ning av frivilligpersonal. 

Försvarsutbildarna ser däremot med oro på statsmakternas minsk-
ande totala utbildningsanslag för frivilligverksamhet och på vilka 
konsekvenser detta på sikt kan medföra för en fortsatt folklig för- 
ankring av totalförsvarsrelaterade frågor och för det personliga 
frivilligengagemanget i samhället – även om Försvarsutbildarnas 
andel ökar.

Försvarsmakten utgör alltfort den för Försvarsutbildarna dominer-
ande uppdragsmyndigheten med ett för 2012 slutligt tilldelat ut- 
bildningsanslag på 25,3 Mkr. Av tilldelade medel har organisations- 
stödet på 9,1 Mkr till fullo nyttjats medan ett underutnyttjande 
skett på utbildningsanslaget om ca 1,8 %. Försvarsutbildarna har 
till Försvarsmakten hemställt om att underförbrukningen förs över 
och in i 2013 års medelstilldelning.

I allt väsentligt har Försvarsutbildarna levererat det kurs- och verk- 
samhetsinnehåll som uppdragits av Försvarsmakten för 2012. Till- 
sammans utgör de centrala och regionala utbildningsuppdragen 
nästan 100 olika aktiviteter som engagerat åtskilliga tusental För-
svarsutbildare i roller som kurschefer, instruktörer och ungdomar 
– utöver rollen som elev och kursdeltagare. 

Trots efterhand och i flera fall sent in på verksamhetsåret av FM 
fastställda ny- och ominriktade utbildningar och verksamheter  
– mätt i monetära termer motsvarande upp till en fjärdedel av det  
totala utbildningsanslaget – är ändock Försvarsutbildarnas bedöm-
ning att det kvalitativa resultatet är mycket tillfredsställande. 
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Jubileumsår med sikte på framtiden  
Till stöd för MSB har under år 2012 åtta uppdrag slutförts med 
från tidigare år fortsatta aktiviteter kopplat till kärnkraftlänen i 
Halland och Uppland. I det senare länet innefattade deltagande 
i en övning med kärnteknisk olycka som scenario. Försvarsut-
bildarna har också som ett pilotprojekt utvecklat och genomfört 
en grundutbildning för frivilliga förstärkningsresurser på regional 
och nationell nivå. Utbildningen har utfallit med gott resultat och 
viktiga erfarenheter har dragits inför en fortsättning 2013. 

Av från MSB tilldelade uppdragsmedel på 1,4 Mkr har 1,2 Mkr  
upparbetats där underutnyttjandet till huvuddel består av inställt 
stöd inom CBRN-området.

Utöver uppdrag från frivilliganslag bedrivs en omfattande verksam-
het på egna regionala medel som kommer uppdragsmyndigheterna 
direkt och indirekt till gagn men som inte syns i underlag för 
organisationsstöd. Tillsammans med uppdrag från främst FM med 
förbandsmedel har en utökad instruktörs- och ungdomsverksam-
het, försvarsinformation och föreningsverksamhet kunnat genom-
föras.

För egna centrala medel har under året en regional utbildnings-
ledare Mitt anställts som tillsammans med utbildningsledarna för  
Syd och Norr fortsatt utvecklat Försvarsutbildarnas stöd till civil  
och militär krishantering och beredskap genom att initiera, samordna  
och leverera uppdrag regionalt och lokalt. Tillsammans med en  
riktad rekrytering mot, vid främst Försvarsmakten förtida avgångar,  

och nyligen pensionsavgången militär personal ökar Försvarsutbild-
arna sin personella förmåga. Redan idag genomförs dock de upp-
drag som tilldelats Försvarsutbildarna i allt väsentligt med egna 
instruktörer och med ett kvalitetssäkrat kurs- och verksamhets-
innehåll fastställt av och tillsammans med uppdragsgivaren. 

Det av Försvarsmakten högt prioriterade bemanningsuppdragen 
för hemvärnsförbanden består för Svenska Försvarsutbildnings-
förbundet av tre kategorier specialister; för TOLO, Pionjärer samt  
CBRN. Trots att avtalsbeskrivningar saknats för de två förstnämnda  
personalgrupperna är personaluppfyllnaden ca 60 % (74 befatt-
ningshavare på 126 tillgängliga befattningar). Särskild vikt kommer  
att läggas på att under kommande år uppfylla kvarvarande bemann- 
ingsuppdrag.
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Central utbildning
De senaste årens positiva utveckling avseende Försvarsmaktens 
tilldelning av utbildningsanslag till Försvarsutbildarna har fortsatt 
under år 2012 och har inneburit en ökning av antalet centrala 
kurser jämfört med år 2011. 

Försvarsutbildarna har under året fullföljt kraftsamlingen på genom- 
förande och utveckling av huvudmannaskapet för Grundläggande 
soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F). Under året har totalt 
24 GU-F genomförts (Försvarsutbildarna 16 st, Svenska Lotta-
kåren 2 st, Bilkåren 3 st och Flygvapenfrivilliga 3 st). Årets kurser 
var dimensionerade för totalt 600 elever och utfallet från kurserna 
blev drygt 400 godkända elever, varav 51 % av deltagarna var  
kvinnor och 49 % män. Rekryteringsinsatser till avtalsbefattning-
arna och därmed också GU-F behöver intensifieras från de berörda 
frivilliga försvarsorganisationerna.

I december anordnade Försvarsutbildarna en GU-F konferens i  
Tylebäck med över 50 deltagare som gemensamt utvärderade årets  
utbildningar och planerade för 2013 års GU-F. Deltagarna konsta-
tera att GU-F systemet fungerar på ett effektivt och bra sätt. Under 
konferensen deltog även lärare från MHS H vilket var mycket upp-
skattat. Kommande år planeras GU-F konferensen att genomföras 
regionalt på tre platser. 

Under år 2013 planeras antalet GU-F öka till 30 kurser med målet 
att kunna leverera 840 godkända elever. 

Under året har Försvarsutbildarna också genomfört 11 Military 
Weekend med totalt 205 deltagare och en bred geografisk spridning  
av kurserna. Kursens syfte är att rekrytera personal till GU-F och 
Grundläggande militär utbildning (GMU) och genomförs som en  
prova på weekend. Under kursen får deltagarna möjlighet att prova  
på flera olika praktiska militära moment vilka kombineras med 
information om olika anställningsmöjligheter i Försvarsmakten.  
Military Weekend har under året fått en positiv respons av Försvars- 
makten och inför 2013 bedöms Försvarsutbildarna få till uppdrag 
att genomföra cirka 25-30 Military Weekends fördelade över hela 
landet.

Samarbetet med HvSS har fortsatt under året och Försvarsutbild-
arna har på uppdrag av HvSS genomfört tre kurser i Verksamhets-
planering och krigsförbandsutveckling. Kurserna har genomförts i 
Falsterbo, Tylebäck respektive Ånn med bra resultat. Två av kurs- 
erna har finansierats med förbandsmedel och en kurs med frivillig-
medel. Kursen planeras bli en obligatorisk utbildning för hemvärns-
befäl. 

CBRN-förbundet har under året fortsatt arbetet med att rekrytera 
och utbilda fyra Hv-CBRN plutoner. 

Totalt har 51 centrala kurser (42), exklusive ungdomskurser, 
genomförts. 

Totalt har 831 (840) deltagare exklusive ungdomar genomfört 
central utbildning. Totalt ansökte 1 363 (1 669) personer till den 
centrala utbildningsverksamheten, vilket visar att intresset fort-
farande är betydligt större än antalet möjliga deltagarplatser.

Utbildning  
Landstormen är föregångaren till Försvarsutbildarna. Den 5:e 
juli bildades Sveriges Landstormsföreningars Riksförbund i 
samband med sommarolympiaden 1912. Under 2012 firade 
därför Svenska Försvarsutbildningsförbundet sitt etthundrade 
år som frivillig försvarsorganisation. Försvarsutbildarna har 
under 2012 genomfört seminarier genom regionala förbunds 
försorg samt deltagit under Försvarspolitisk arenas paraply i 
Almedalen. Där genomfördes även ett seminarium om folk- 
förankring. Under riksstämman så genomfördes även upp-
visning av Musketerarkåren i samband med högvaktsavlös-
ningen. Till jubileumsåret har det tagits fram en omfattande 
jubileumsbok med tillhörande film samt en mindre informa-
tionsbroschyr om Försvarsutbildarna.

Den viktigaste verksamheten som genomfördes under året 
var ett omfattande arbete med att ta fram en ny framåtrikt-
ande vision och verksamhetsidé. I samband med rikstämman 
beslutades om denna nya vision och verksamhetsidé som är 
anpassad till en Försvarsmakt utan värnplikt och ett utvecklat 
stöd till samhällets krisberedskap.

Försvarsutbildarna 100 år
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Utbildning  
regionalt samordnad utbildning
Även under 2012 har Försvarsmakten strävat efter att öka antalet  
regionala utbildningsuppdrag vilket Försvarsutbildarna anser är en  
bra inriktning. Försvarsmakten har förtätat dialogen och samverkan  
med Försvarsutbildarna angående vilka kurser som ska genomföras 
på regional nivå. 

Av totalt 50 (35) regionala uppdrag genomfördes 45 uppdrag (31). 
Den främsta orsaken till att utbildningar har tvingats ställas in är 
att det har varit alltför få sökande. Den troligaste orsaken till den 
begränsade rekryteringen/intresset för utbildningarna bedöms bland  
annat utgöras av att det uppstått ett konkurrensförhållande med 
Hemvärnet om våra medlemmar under året. Konkurrensen orsakas 
av de hemvärns-KFÖ:er och andra övningar som genomförts. Våra 
medlemmar tillhör i stor utsträckning Hemvärnet vilket innebär 
att det blir svårt för medlemmarna att få tid över till att både genom- 
föra en övning med Hemvärnet och gå på någon av Försvarsutbild-
arnas kurser. 

Förutom den utbildning som genomförs på uppdrag av Försvars-
makten genomför flera förbund utbildning på egna medel, vilket 
också är till gagn för och stöds av Försvarsmakten. Ofta är det en 
följd av att Försvarsmaktens prioriterade behov inte alltid går hand 
i hand med medlemmarnas personliga intresse och engagemang.

Generellt sett har förbunden tvingats till allt större ansvar för plan-
läggning, genomförande och efterarbete i samband med utbildnings-  
och ungdomsverksamheten. Stödet från Försvarsmaktens förband 
är generellt sett bra och principiellt följer man de anvisningar som 
framgår av H FRIV.

Under året har medlemmar från flera av våra förbund deltagit i 
utbildningar kopplade till vissa grundutbildningsförbands övnings-
verksamhet.

Samverkan och samordning av utbildningsverksamheten inom och  
mellan organisationer är ett fortsatt behov. Under 2012 har en fort- 
satt positiv samverkan ägt rum mellan Försvarsutbildarna och bland  
andra Svenska Lottakåren, Bilkåren, Flygvapenfrivilliga och den 
Frivilliga Radioorganisationen.

Tidigare års tendens till att det krävs större ansträngningar att få 
rätt elever till rätt kurser har också varit rådande under 2012. Vi 
märker tydligt att när det går längre tid mellan möjliga kurstillfällen 
för den frivillige, tenderar också engagemanget hos den enskilde att 
minska. Dessutom har kravet på eleverna ökat och avstånden till 
kursplatserna har blivit längre.

Försvarsmaktens begränsningar av stödmedel samt skärpta bestäm-
melser för transport och förvaring av vapen och ammunition har 
medfört en minskad omfattning av verksamhet, där vapen ingår 
som en del i utbildningen. Bestämmelser och rutiner för detta bör 
ses över i samverkan med Försvarsmakten, om frivilliga skall kunna 
utbildas och öva med vapen i framtiden. Det finns exempel på 
platser där dessa rutiner fungerar utmärkt och dessa goda exempel 
behöver spridas inom Försvarsmakten.

instruktörsutbildning
Tillgång och tillgänglighet på instruktörer är en förutsättning för 
att kunna bedriva utbildning. Under 2012 har ökad vikt lagts på 
att planera och genomföra olika instruktörskurser på såväl central 
som regional nivå, t.ex ”Instruktörskurs GU-F”. Under 2013  
kommer kompetensutveckling och kvalitetssäkring av instruktörerna 
att ges ökad uppmärksamhet liksom arbetet med att uppdatera 
Försvarsutbildarnas instruktörsregister.

krigsförbandskurser
Under året har inga krigsförbandskurser riktade mot insatsför-
banden beviljats på frivilligmedel av Försvarsmakten.

myndigheten för samhälls- 
skydd oCh beredskap (msb)
Försvarsutbildarna har under 2012 haft flera uppdrag till stöd för  
samhällets krisberedskap inom områdena CBRN och stöd till kärn-
kraftslänen Uppland och Halland. Försvarsutbildarna har även haft 
funktionärer som deltagit i utbildningar i MSBs regi. Utöver detta 
har Försvarsutbildarna utvecklat och genomfört två försöksutbild-
ningar för grundutbildning av frivilliga förstärkningsresurser på 
regional och nationell nivå.

Utbildningarna riktade till Hallands- och Upplands Län har i huvud- 
sak genomförts enligt plan. I Uppland har även Krisstödsförbundet 
deltagit i olika övningar däribland Grepen som övade utrymning i 
samband med en kärnteknisk olycka. Däremot har CBRN-utbild-
ningarna ställts in på grund av för få deltagare. Efter de inställda 
CBRN-utbildningarna har det genomförts ett analysarbete till- 
sammans med företrädare för Samverkansområde transporter 
(SoTp) för att överse behov och krav på deltagare för att verksam-
heten skall fungera 2013. Det finns 34 personer utbildade för att 
kunna ingå i samverkansområdets staber.

Utvecklingsuppdraget rörande grundutbildning har genomförts  
enligt plan med gott resultat. Veckokurserna har omfattat sam-
hällets krishanteringssystem och deltagare från ett flertal andra 
frivilliga försvarsorganisationer har deltagit i utbildningen. Utbild-
ningen är återrapporterad till MSB och har legat till grund för 
fortsatta utvecklingsuppdrag 2013.

Försvarsutbildarna har även haft i uppdrag att överse möjligheterna 
att skapa frivilliga resursgrupper även för Kalmar Län. På grund av 
hög arbetsbelastning har inte uppdraget kunna genomföras 2012 
utan har föreslagits att bakas in i uppdraget att genomföra regionala 
konferenser under 2013.

övrigt
Utöver de uppdrag som finansierats genom frivilligmedel har för-
bund och föreningar genomfört ett stort antal verksamheter till 
gagn för Försvarsmakten.

Det handlar om förbund som genomför uppdrag finansierade  
genom andra medel. Uppdragen varierar och handlar framförallt 
om stöd till hemvärnsutbildning, stöd med instruktörer för För-
svarsmaktens utbildning och stöd till övningsverksamhet. 
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Ungdomsverksamhet 
Inom områden där det även finns hemvärnsungdomsverksamhet 
har samverkan skett på ett tillfredsställande sätt. Gränssättande för 
verksamheten har varit tillgången till erfarna ungdoms- och utbild-
ningsledare. Försvarsmaktens intresse för ungdomsverksamhetens 
ökade betydelse för sin framtida personalförsörjning har inte åter-
speglat sig i vår medelstilldelning, trots våra förslag på möjligheter 
att utveckla ungdomsverksamheten.

Under utbildningen får deltagarna en inblick i vad grundutbild-
ningen och internationell tjänstgöring innebär samt vad en anställ-
ning i Försvarsmakten kan erbjuda. Verksamheten är mycket kost- 
nadseffektiv och har mer än väl motsvarat uppställda mål och genom- 
förts i enlighet med fastställda bestämmelser och utbildningsplaner. 

Ungdomsverksamheten stöds på ett bra sätt av utbildningsgrupperna. 

Under året har det genomförts fyra centrala ungdomskurser under 
vinterperioden med sammanlagt 176 (130) ungdomar på följande 
kursplatser: Älvdalen och Ånn. Det har dessutom genomförts en 
sommarkurs för ungdomar på Väddö v 224 med 19 deltagare samt 
i Ånn v 231 med 32 deltagare. Vidare har det genomförts en ung-
domsledarkurs på Väddö med 22 (21) deltagare samt en ungdoms-
instruktörskurs i Ånn med 9 (10) deltagare. 

Försvarsutbildarna deltar sedan flera år i Rikshemvärnschefens 
riksungdomstävling. Försvarsutbildarna har även under år 2012 
stöttat tävlingen ekonomiskt med priser till tävlande lag.

Under hösten genomfördes en ungdomskurs i samarbete mellan 
Försvarsutbildarna och Luftvärnsregementet. Cirka 30 ungdomar 
fick under fyra dagar en fördjupad inblick i hur det kan vara att 
tjänstgöra i Försvarsmakten och särskilt inom luftvärnsfunktionen 
och den tekniska tjänsten. Kursen kan ses som ett positivt exempel 
på hur Försvarsutbildarna och Försvarsmakten tillsammans och 
kostnadseffektivt kan samarbeta med marknadsföring och rekry-
tering av personal till Försvarsmakten.

Här följer några exempel:

•	 Försvarsutbildarna deltar med specialkompetens vid Försvars-
maktens centrala övningsverksamhet.

•	 CBRN-förbundet har ansvarat för fortsatt utveckling av Hem-
värnets TOEM-arbete vilket konkretiserats genom uppdrag att 
genomföra utbildning av Hv-CBRN-plutoner inom CBRN-
området. 

•	  Försvarsutbildarna och Hemvärnet har ett positivt och utveck-
lande samarbete vilket bl.a. medför att flera medlemmar ur För-
svarsutbildarna rekryteras till Hemvärnet och hemvärnspersonal 
blir medlemmar i Försvarsutbildarna.

deltagande i utveCkling av  
avanCerat distribuerat lärande (adl)
Projektgruppen för införande av ADL har under 2012 fortsatt sitt  
arbete under ledning av HKV PROD FRIV. Gruppen består av 
deltagare ur de frivilliga försvarsorganisationerna och Försvars-
makten. Försvarsutbildarna ansvarar för befattningen som projekt-
sekreterare. Uppgiften är att skapa förutsättningar för de frivilliga 
försvarsorganisationerna att kunna inventera vilka utbildningar  
där ADL kan användas som en kompletterande utbildningsmetod.  
Det har genomförts praktiska försök i samband med kursen Grund- 
läggande soldatutbildningen för frivilligpersonal (GU-F) och kurs-
chefsutbildning. På grund av förseningar med säkerhetslösningar 
för delar i IT-systemet har en ny lärplattform använts på försök. 
Lärplattformen Moodle kommer ytterligare testas under 2013. 
Projektmedlemmarna ur de frivilliga försvarsorganisationerna 
erhåller arvode vid projektarbete, fri kost och logi samt resor vid 
projektsammankomster. Detta hanteras av Försvarsutbildarna som 
i sin tur framställer detta i en rekvisition mot ett tilläggsuppdrag 
till Försvarsmakten.



Internationellt Medlemmar 
holland – nijmegenmarsChen  
16 mil på fyra dagar
2012 års Nijmegenmarsch som genomfördes den 17-20 juli lockade  
cirka 40 000 deltagare. Av dessa fullföljde cirka 39 500 deltagare 
marschens samtliga fyra dagar.

Det militära inslaget bestod av att ca 5 000 marschdeltagare från 
över 20 olika nationer genomförde marschen. De militära deltag-
arna var förlagda till Camp Heumensoord.

Sverige deltog med 271 startande deltagare (259) inklusive 5 cykel- 
ordonnanser. Av dessa lyckades 258 fullfölja marschen (236), vilket  
var det bästa resultatet på många år. Under 2012 organiserades 
också 13 marschgrupper (12). Utöver deltagarna i marschen med-
verkade över 20 funktionärer i form av stabspersonal, sjukvårdare, 
rastplatspersonal, bussförare med mera. Funktionärerna medverk-
ade utan att få någon ekonomisk ersättning.

Västerbottens Hemvärnsmusikkår spelade under marschens samt- 
liga dagar, vilket var mycket uppskattat av såväl de militära som 
civila deltagarna och inte minst av de åskådare som kantade marsch- 
vägarna. Musikerna medverkade utan någon ekonomisk ersättning.  
Västerbottens Hemvärnsmusikkår ansvarar också för spelningarna i 
Nijmegen under år 2013.

övriga utlandsuppdrag
Fältartisterna har tjänstgjort vid Försvarsmaktens internationella 
insatser.

Försvarsutbildarna fortsätter att ha en stabil medlemsrekrytering 
och glädjande nog ökar antalet ungdomar i ungdomsverksamhet. 
Den totala nyrekryteringen ligger på 2 283 medlemmar. Antalet 
ungdomar har ökat med 284 st till 2 126 vilket är en ökning med 
15,4 %. Totalt sett minskar dock medlemsantalet med 565 per-
soner och antalet medlemmar uppgår nu till 26 527. 

Trenden med fortsatt minskning av medlemmar hänger samman 
med Försvarsmaktens utveckling mot ett insatsförsvar där personal- 
försörjningen under 2010 slutligen förändrades från ett försvar 
baserat på värnplikt till ett anställt försvar. Att värnpliktsutbild-
ningen försvunnit har påverkat nyrekryteringen i hög grad då våra 
medlemmar till allra största del rekryterats från värnpliktiga med 
genomförd grundutbildning. Att vi fortfarande kan rekrytera 2 283  
medlemmar, trots att den viktigaste målgruppen försvunnit får 
anses vara ett bra resultat.

Antalet kvinnor är 3 425, vilket är knappt 13 % (vilket är högre 
än tidigare år) av det totala antalet medlemmar. Inom ungdoms-
gruppen 15-20 år är cirka 23 % av åldersgruppen flickor.

8
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Under 2012 har Försvarsutbildarnas rekryteringsarbete på försvars-
sidan kraftsamlats till att bli en del av Försvarsmaktens rekryterings- 
verksamhet. Det har skett genom att vi i stor utsträckning deltar i 
de lokala rekryteringsråden samt att vi tagit fram ett koncept där vi 
utgår från att vi är ”Tillsammans med Försvarsmakten”. 

Konceptet innebär att vi integrerat vårt deltagande i utställningar 
och festivaler med Försvarsmakten och att vi försöker samordna 
dessa med Military Weekends. Under slutet av 2012 genomfördes 
central samordning mellan Försvarsmakten HRC och Försvars-
utbildarna avseende evenemang kopplade till HRC utställnings-
verksamhet. Försvarsmakten kan därmed hänvisa till vår ungdoms-
verksamhet och specialistbefattningarna som grundutbildas via 
GU-F. Vi får tillgång till större resurser samt en högre acceptans 
hos eventuella intressenter. 

Military Weekend är en rekryteringsgrundande helgverksamhet där  
man får prova på hur det kan vara att tjänstgöra i Försvarsmakten  
eller delta i hemvärnsförbanden. Under 2012 genomfördes 11 stycken 
med totalt 205 deltagare. Under 2012 har vi inte haft möjlighet att 
få uppgifter för att se hur många som de facto påbörjar verksamhet 
i Försvarsmakten men vid kurserna uttalar normalt cirka 80 % av 
eleverna att de avser att söka till verksamhet i Försvarsmakten. 

Military Weekend är en viktig framtida verksamhet för att stödja 
Försvarsmaktens rekrytering och Försvarsutbildarna utvecklar under  
2013 samarbetet med Försvarsmakten för att underlätta logistik-
stöd och uppföljning av eleverna.

avtal
Under 2012 har vi även fått bemanningsansvar för 126 befattningar  
i Hemvärnet. 

Huvuddelen av dessa befattningar är kopplade till CBRN och rest- 
erande del återfinns inom TOLO-befattningar och pionjärbefatt-
ningar. Av dessa befattningar är 74 bemannade, varav de flesta inom  
CBRN.

Rekrytering 
TOLO- och pionjärbefattningarna har ännu inga befattnings-
beskrivningar från Hemvärnet vilket inneburit att det inte varit 
möjligt att genomföra någon systematisk rekrytering. Under 2013 
skall detta klarläggas tillsammans med önskvärda utbildningar.

rekryteringsmateriel
Under 2012 har antalet GU-F ökat väsentligt och det har märkts 
att de organisationer som har bemanningsansvar för specialister  
(det är de som tillsammans med blivande instruktörer skall genom- 
föra GU-F) haft svårt att rekrytera kursdeltagare. För att stödja detta 
har Försvarsutbildarna tagit fram informationsmaterial till både 
utbildningsportalen och tryckt materiel (roll-up och broschyrer). 
Dessa används nu frekvent av rekryterare både inom Försvarsmakten 
och bland frivilligorganisationer. Motsvarande material är även 
framtaget för Military Weekend.

Sent 2012 fick Försvarsutbildarna två tilläggsuppdrag inom om-
rådet rekrytering. För Försvarsmaktens räkning har Försvarsutbild-
arna haft i uppdrag att ta fram en rekryteringsbroschyr om frivilliga 
som skall användas av Försvarsmakten. Uppdraget påbörjades 
under slutet av 2012.

Försvarsutbildarna fick även i uppdrag att dokumentera Military 
Weekend i syfte att ta fram en film som skall marknadsföra och 
informera om verksamheten. Filminspelningen genomfördes i 
januari 2013.
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Kommunikation 
Försvarsutbildarna har flera olika kanaler för att kommunicera med 
medlemmar och förbund. Den viktigaste kanalen är de möten som 
hålls vid olika centrala och regionala arrangemang, riksstämma, 
höstkonferens och funktionärsutbildning samt regionala utbildnings- 
konferenser i Syd, Mitt och Norr. Vid dessa tillfällen har det disku-
terats utveckling och förändring kopplat till vår nya verksamhetsidé,  
Försvarsmaktens förändring och utvecklingen av samhällets kris- 
hanteringsförmåga. Under 2012 har Försvarsutbildarna även fort-
satt öka kontakterna med politiker och andra nyckelpersoner. Vi 
har exempelvis deltagit med representanter på Folk och Försvars 
Rikskonferens i Sälen, under Almedalsveckan, Pridefestivalen, 
Ung-08 och andra mässor. Vi har även själva arrangerat flera möten 
på kansliet där företrädare för myndigheter, regering och riksdag 
varit inbjudna. Det är viktigt att vi fortsätter skapa tillfällen till att 
diskutera frivillighetens roll för såväl Försvarsmakten som samhällets 
krishantering.

Till den mer traditionella formen av kommunikation hör tidningen  
Försvarsutbildaren med ca 30 000 exemplar och fem nummer per 
år samt hemsidan. Särskilt tidningen används för att informera om 
och debattera förändringar inom organisationen, Försvarsmakten 
och samhällets krisberedskap. Utöver detta så ges det ut ett digitalt 
Nyhetsbrev till intressenter av försvars- och krishanteringsutbild-
ning. Även på förbundsnivå ges det ut olika nyhetsbrev och några 
förbund har även egna tidningar.

Under 2012 påbörjades en utveckling av den portal vi bedriver för 
samtliga organisationers frivilligutbildning, Utbildningsportalen 
www.frivilligutbildning.se, så att den skall bli mer tillgänglig och 
vara rekryteringsbefrämjande, främst för ungdomar. Sidan inne-
håller numera: Vuxenutbildning, Ungdomsverksamhet och För- 
svarsinformation. Under 2013 sker ytterligare utveckling genom att 
portalen skall användas för att stödja rekrytering av specialister till 
Hemvärnet samt ett uppdrag från MSB att se vilka förutsättningar 
som finns att utveckla den även för civila uppdrag.

Utöver detta startade dessutom Försvarsutbildarna upp en central 
sida på Facebook som ökar möjligheten att kommunicera med 
medlemmar och andra som är intresserade av vår verksamhet. I 
slutet av 2012 var det mer än 1 200 personer som frekvent följde 
oss (gillar vår sida). Det innebär att vi nu är den frivilligorganisa-
tion som har flest följare (förutom Röda Korset där innehållet inte 
är relaterat till Försvarsmakten).

Vi använder även Twitter för att kommunicera. Twitter används för 
att följa och kommentera försvars- och säkerhetspolitiska frågor på 
central nivå. I slutet av 2012 hade vi cirka 150 som följde oss.

Sociala medier är en kanal vars värde för att kommunicera med både  
medlemmar, intressenter och nyckelpersoner bedöms öka framöver.

Försvarsinformation 
Försvaret och dess verksamhet är enligt exempelvis Försvarsbered-
ningen beroende av en hög grad av folkförankring. Folkförankring 
kräver bland annat kunskap om försvaret och samhällets kris-
hantering och här kan Försvarsutbildarna bidra med mycket. I takt 
med att antalet värnpliktiga under grundutbildning minskade så 
minskade också kunskapen om det svenska försvaret. När det nu 
skett en övergång till ett försvar baserat på anställning och avtal 
kommer, om inget görs, kunskapen om försvarets verksamhet i 
samhället att minska ytterligare. 

Försvarsutbildarna har sedan 2010 huvudmannaskap för Försvars-
information bland frivilligorganisationerna. Under detta år har vi 
färdigställt ett informationspaket som återfinns på Utbildnings-
portalen www.frivilligutbildning.se. Portalen har nu även ett för- 
svarsinformationsavsnitt där man kan fördjupa sig i ämnet och 
även hitta olika försvarsinformationstillfällen över hela landet. 
Under året har vi genomfört fyra centrala fördjupningskurser och 
tre regionala helgkurser. 

Försvarsutbildarna bedriver en omfattande försvarsinformations-
verksamhet och under 2012 genomfördes såväl intern som extern 
försvarsinformation över hela landet. Jämfört med föregående år är 
antalet interna tillfällen likvärdigt i antal; 202 (216) medan antalet 
deltagare ökat till 8 225 (5 351). Antalet externa evenemangs-
tillfällen på förbundsnivå har ökat 2012 även om det är en kraftig 
minskning av antalet deltagare. Minskningen beror enbart på 
Pridefestivalen som 2012 hade betydligt färre besökare än 2011. 
Detta beror på att Pridefestivalen 2011 var kostnadsfritt med  
huvudplats Kungsträdgården och ca 30 000 besökare. 

Inom ramen för samarbetet med Försvarspolitisk Arena har vi som  
en av projektdeltagarna skapat en mötesplats för försvars- och 
säkerhetspolitik i Almedalen. Totalt deltog 1 762 deltagare fysiskt 
under veckan. Seminarierna webbsändes med totalt 2 418 tittare. 

I Karlstad genomfördes en konferens till stöd för samhällets kris-
beredskap genom Värmlandsförbundet. 

Vi har även stöttat Försvarsmaktens information genom att under 
2013 svara för informationen i Stockholmsområdet vid Pride-
festivalen och deltagit i Ung-08.
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Förvaltningsberättelse  
överstyrelsen för svenska försvarsutbildningsförbundet 
(försvarsutbildarna) org.nr 802000-5453 får härmed avge 
årsbokslut över förvaltningen under räkenskapsåret 2012, 
förbundets hundrade verksamhetsår. förvaltningen avser 
statsmedel och egna medel.

riksstämma
Riksstämman ägde rum på Bååtska palatsen i Stockholm den 9 juni 
och 10 juni med 94 (86) delegater och 103 övriga närvarande. 
Jubileumsmiddag avhölls den 9 juni på Grand Hotell.

överstyrelse mm
Riksstämman omvalde Henrik Landerholm till förbundsordför-
ande till och med Riksstämman 2014. Till kassaförvaltare nyvaldes 
Johan Adolphson till och med Riksstämman 2014.

Till ledamöter omvaldes Håkan Staaf, Ewert Frisk och Linda  
Vonstad samt nyvaldes Anders Lagerholm till och med Riksstämman 
2014. Till ersättare omvaldes Hans Ingbert och Jörgen Fagerström 
till och med Riksstämman 2014. Till ersättare nyvaldes Johan 
Bengtsson som fyllnadsval till och med Riksstämman 2013. 

Överstyrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under 
verksamhetsåret. Arbetet har under året fortsatt fokuserats på För-
svarsutbildarnas nya vision och verksamhetsidé.

medlemmar
Antalet medlemsskap i Försvarsutbildarna uppgick per 2012-12-31 
till 26 527 (27 092) stycken. Medlemsavgifter har debiterats i 
enlighet med Riksstämmans beslut.

höstkonferens
Höstkonferensen ägde rum på Ånns Kursgård den 12 oktober till 
14 oktober 2012 med ca 101 deltagare från de regionala förbunden 
och de rikstäckande förbunden samt representanter från Hög- 
kvarteret. Konferensen behandlade främst framtidsfrågor, ny verk-
samhetsprocess, framtida utbildningsverksamhet och erfarenheter 
av verksamheten under 2012.

statsmedel
Beviljade statsmedel från Försvarsmakten (FM) för verksamhetsåret 
uppgick till totalt 34,2 (29,8) mkr, därutöver har 0,3 (0,6) mkr 
erhållits avseende föregående års underutnyttjande på utbildnings-
anslaget. Årets utnyttjade medel fördelas med 9,1 (9,4) mkr på 
organisationsanslaget och med 24,9 (20,7) mkr på utbildnings-
anslaget. Under året har uppdragsmedel erhållits från Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) med 1 152 (317) tkr och 
från Försvarsmakten för administration av Nijmegenmarschen med 
50 (50) tkr. 

övriga bidrag
Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond har givit bidrag till 
Nijmegenmarschen på 150 tkr, och för jubileumsbok på 250 tkr. 
Totalt bidrag från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond var 
400 tkr (300) tkr.
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Förvaltningsberättelse  
egna medel

Fastigheter

Fastigheten (Ekorren 17) har under året varit till största del helt ut- 
hyrd. Fastigheten har gett ett positivt resultat på 1 892 (1 715) tkr. 

Värdepapper

Finansnettot för året blev 5,4 (5,0) mkr. Finansnettot har påverk-
ats av låga nivåer på realisationsvinster. Börsutvecklingen har under  
året varit positiv. Vidare har Försvarsutbildarnas värdepappers-
portfölj vid årsskiftet försämrats med 16,0 mkr jämfört med an-
skaffningsvärdet. Nettoförändringen i värderegleringsreserven blev 
för året en förbättring med 4,0 (-12,0) mkr.

Det bokförda värdet uppgick till 61,7 (57,6) mkr. Dessutom fanns  
det vid bokslutstillfället oplacerade medel hos värdepappers- 
förvaltande instituten på 4,3 (2,8) mkr.

Utestående reverser på kursgårdar uppgick till 1,0 (1,0) mkr.  
Vidare uppgick aktier och fordringar på dotterbolag till 30,5 (30,5) 
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 ånns kursgård ab
Svenska Försvarsutbildningsförbundet har sedan december 2007 
ett dotterbolag, Ånns Kursgård AB org.nr. 556745-2270, med säte 
i Stockholm. Andelen i dotterbolaget är 100% och röstandelen 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 4 401 395,00 kr
Årets resultat Egna medel 310 200,00 kr
Till Riksstämmans förfogande står 4 711 595,00 kr
Förslag

Att föra i ny räkning 4 711 595,00 kr
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Resultaträkning  
Belopp i tkr 2012 2011

Nettoomsättning Not 1 41 053 37 342
Kostnader för produktion och uppdrag Not 2 -30 266 -26 491
Bruttoresultat  10 787 10 851

Administrationskostnader Not 3 -15 838 -15 677
Rörelseresultat -5 051 -4 826

Intäkter och kostnader från värdepapper och fordringar Not 4, 5 5 361 4 990
Bokslutsdispositioner Not 5 0 0
Resultat före skatt 310 164

Skatt på årets resultat Not 6 0 0
Årets Resultat Not 7 310 164
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Balansräkning  
Belopp i tkr 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 8 543 551
Maskiner och inventarier Not 9 0 0

543 551

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10 81 142 76 954
Aktier och andelar i dotterbolag Not 11 12 100 12 100
Summa anläggningstillgångar 93 785 89 605

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror Not 12 0 0

0 0
Fordringar
Kundfordringar 284 275
Skattefordran 748 0
Övriga fordringar 1 334 1 434
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  575 684

2 941 2 393

Kassa och Bank 21 682 20 606
Summa omsättningstillgångar 24 623 22 999

SUMMA TILLGÅNGAR 118 408 112 604
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Belopp i tkr 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital Not 13
Bundet Eget Kapital 26 000 26 000
Disponibla överskottsmedel 4 402 4 238
Årets resultat Not 7 310 164
Summa eget kapital 30 712 30 402

Avsättningar
Avsatt till pensioner Not 14 719 751
Övriga avsättningar Not 15 57 052 54 422
Summa avsättningar 57 771 55 173

Skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 18 805 18 945
Leverantörsskulder 1 735 1 037
Övriga skulder 2 627 1 787
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 6 758 5 260
Summa skulder 29 925 27 029

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 118 408 112 604

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 Bokföringsnämn-
dens allmänna råd. Resultat för Egna medel (EM) och Statliga 
medel (SM) redovisas tillsammans i en resultaträkning. Stats-
medel avser anslag från både Försvarsmakten (FM), Myndigheten 
för samhällskydd och beredskap (MSB) och andra myndigheter. 
Fördelning av intäkter och kostnader redovisas i noterna. Förän-
dring av värdet på värdepappersportföljen och motsvarande 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 Ånns 
Kursgård AB. 

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 2012 2011
Stockholm 9 9
Övriga orter*) 3 2

12 11

varav kvinnor 4 4

*) Avser orter där utbildningsledare är verksamma  

Löner och ersättningar     

Överstyrelsen inkl ordförande äger ej rätt till särskilt styrelsearvode. 

2012 2011
Löner och ersättningar 6 945 5 909
Sociala kostnader 2 182 1 875
Pensionskostnader 1 425 1 572

10 552 9 356

I direktpension till anställda före Försvarsutbildarnas anslutning 
till SPP-systemet har under året utbetalats 186 (209) tkr. 
 

Not 1 Nettoomsättning  

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

2012 2011
em sm total em sm total

Medlemsavgifter 133 133 134 134
Hyresintäkter 4 063 4 063 4 111 4 111
Prenum, annonser Försvarsutbildaren 1 1 31 31
Övriga intäkter 121 121 102 102
Organisationsstöd FM 9 114 9 114 9 419 9 419
Utbildningsanslag FM 24 890 24 890 20 735 20 735
Utbildningsanslag MSB 1 152 1 152 317 317
Nijmegenmarschen 1 013 50 1 063 1 026 50 1 076
Externa uppdrag HVSS, MSB mfl 116 116 1 117 1 117
Landstormsfonden 400 400 300 300

5 847 35 206 41 053 6 821 30 521 37 342
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Not 2 Kostnader för produktion och uppdrag        

2012 2011
em sm total em sm total

Fastighetskostnader 2 172 2 172 2 396 2 396
Kostnader för Försvarsutbildaren 48 1 326 1 374 160 1 265 1 425
Övriga kostnader 297 297
Försvarsinformation, rekrytering 4 1 037 1 041 55 1 370 1 425
Funktionärsutbildning 1 071 1 071 42 187 229
Ungdomsverksamhet 4 004 4 004 3 518 3 518
Grundutbildning 8 854 8 854 4 306 4 306
Kompletterings- och övrig 
utbildning 4 5 642 5 646 116 8 084 8 200
Instruktörsutbildning 2 261 2 261 1 329 1 329
Utbildningskonferenser 1 089 1 089 173 629 802
Utbildning MSB 1 152 1 152 317 317
Nijmegenmarschen 1 036 50 1 086 859 50 909
Externa uppdrag HVSS, MSB mfl 116 116  1 038 1 038
Landstormsfonden 400 400 300 300

3 780 26 486 30 266 5 436 21 055 26 491

Not 3 Administration

2012 2011
em sm total em sm total

Adm och OH, centralt och regionalt 4 014 8 720 12 734 3 541 9 466 13 007
Utbildningsledare 2 039 2 039 1 569 1 569
Stämma och styrelse centralt 1 065 1 065 1 101 1 101

7 118 8 720  15 838 6 211 9 466  15 677

Regional administration utgör därav 1 705 1 663

Not 4 Intäkter och kostnader från värdepapper och fordringar  

2012 2011
em sm total em sm total

Aktieutdelningar 2 394 2 394 2 749 2 749
Ränteintäkter 1 174 1 174 1 237 1 237
Resultat från försäljning värdepapper 1 794 1 794 1 005 1 005
Finansiella kostnader -1 -1 -1 -1

5 361 0 5 361 4 990 0 4 990

Av ränteintäkter utgör 689 (625) tkr ränteintäkter från dotterbolag. 

Not 5 Bokslutsdispositioner          

Upplösningar har gjorts med netto -1 417 (0) tkr. Jubileumsfonden har upplösts med -2 000 (0) tkr. 
Till Investeringsfond IT/ADB har avsatts 471 (0) och till Kreditreserv kursgårdar har avsatts 112 (0) tkr. 
Se även under not 15. Till Värderegleringsreserv för värdepapper har netto återförts 4 047 (-11 958) tkr. 
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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.    
 

2012 2011
Resultat för Egna medel 310 164
Resultat Statliga medel 0 0
Resultat enligt 
sammanlagda resultaträkningen 310 164

Not 8 Byggnader och mark        

Fastigheten, Ekorren 17        
Fastigheten har taxeringsvärde 63 600 (63 600) tkr.        
Fastigheten bedöms som näringsfastighet.    

totalt byggnad mark
Ekorren 17 63 600 37 600 26 000
Summa 63 600 37 600 26 000

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

2012 2011 2012 2011 2012 2011
Byggnader 9 611 9 611 9 534 9 526 77 85
Mark 466 466 466 466
Summa 10 077 10 077 9 534 9 526 543 551

Not 9 Maskiner och inventarier        

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

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav     
Värdepapper på börs eller motsvarande        

anskaffningsvärde marknadsvärde bokfört värde
2012 2011 2012 2011 2012 2011

Aktier 64 487 63 829 51 001 46 806 51 001 46 806
Fonder 13 270 13 788 10 764 10 771 10 764 10 771
Fordringar dotterbolag 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377
Kursgårdsreverser 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa 97 134 96 994 81 142 76 954 81 142 76 954

Likvida medel hos depåförvaltare uppgick till 4,3 (2,8) mkr. Förbundet betraktar sin värdepappersfåtölj som långsiktig.
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Not 11 Aktier och andelar i dotterbolag        

Avser innehav i Ånns Kursgård AB org.nr 556745-2270 med säte i Stockholm. Andel i bolaget är 100% och röstandelen är 100%. 
Eget kapital är 2 513 (4 204) tkr och resultat för senaste räkenskapsåret är -1 689 (-2 143) tkr.     
   

belopp vid årets ingång årets förändring belopp vid årets utgång          
Aktier 100 st á 1 000 kr 100 100
Villkorat aktieägartillskott 12 000 0 12 000
Bokfört värde 12 100 0 12 100

Not 12 Varulager mm        

Inneliggande lager nedskrives till 1 (1) kr, men har ett anskaffningsvärde om 279 (241) tkr.   

Not 13 Eget Kapital        

bundet eget kapital bal överskott årets resultat totalt
Belopp vid årets ingång 26 000  4 238 164 30 402
Resultatdisposition enl Riksstämma 164 -164 0
Årets resultat Egna medel 310 310
Belopp vid årets utgång 26 000  4 402 310 30 712

Not 14 Avsatt till pensioner        

Avser avsättning till sk direktpension till tidigare anställda och deras efterlevande med 719 (751) tkr. Gäller de som anställts innan   
Försvarsutbildarna anslöts till SPP-systemet. I direktpension till dessa har under året utbetalats 186 (209) tkr.

Not 15 Övriga avsättningar  

2012 2011
Försvarsutbildarnas understödsfond 300 300
Värderegleringsreserv värdepapper 24 008 19 961
Investeringsfond IT/ADB 2 200 1 729
Framtidsfond 30 000 30 000
Jubileumsfond 200 2 200
Kreditreserv kursgårdar 344 232

57 052 54 422

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 4 047 (-11 957) tkr.  
Denna förändring består av minskning av nedskrivningsbehov vid bokslutstillfället på grund börsutvecklingen med 4 047 tkr. 

Investeringsfond IT/ADB        
Fonden skapades för att säkerställa medel för en planerad utveckling av IT-stödet inom organisationen.    
Under året har avsättning till fonden gjorts med 471 tkr.     

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



21

Jubileumsfond        
Avser avsättning för kostnader för 100-års jubileum. Under året har jubileumsfonden förändrats med -2 000 (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 112 tkr. 
  

Not 16 Skulder till kreditinstitut        

Avser lån på fastigheten Ekorren 17, 18 829 (18 945) tkr samt depositioner från hyresgäster på 116 (116) tkr.

2012 2011
Amortering efter 1 år 18 805 18 945

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2012 2011
Upplupna semesterlöner 964 1 084
Upplupna kompensations-
premier för pension 851 921
Övriga poster 4 943 3 255

6 758 5 260

 

Stockholm den 21 april 2013        

        
              
Bertil Garpland   Håkan Staaf   Johan Adolphson    
Överstyrelsens ordförande  Överstyr v ordf   Kassaförvaltare    

        
   
           
Anneli Dahlgren   Ewert Frisk   Anders Fryksell    

        
  
             
Linda Maria Vonstad  Bernt-Åke Nensén   Anders Gummesson    

             
     
   
Anders Lagerholm   Bengt Sandström   
     Generalsekreterare   

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 april 2013        

   
    
       
Mats Nordebäck   Lennart Törnqvist   Ragnar Fängvall   
Auktoriserad revisor  Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor    
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Revisionsberättelse   
Till Riksstämman i Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Org.nr. 802000-5453

Rapport om årsbokslutet
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Svenska Försvarsutbildningsförbundet för år 2012. Förbundets årsbokslut ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 11-21.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta ett 
årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

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

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

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

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Vi tillstyrker därför att Riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för förbundet.
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Revisionsberättelse   

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Svenska  
Försvarsutbildningsförbundet för år 2012.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

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

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

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

Uttalande

Vi tillstyrker att Riksstämman beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 22 april 2013

Mats Nordebäck
Auktoriserad revisor

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

2012 2012 2011 2010
Belopp i tkr budget utfall utfall utfall

Medlemsintäkter 135 133 134 142

Fastigheter
Hyresintäkter 4 200 4 063 4 111 4 003
Kostnader inkl räntor - 2 292 -2 164 -2 388 -2 897
Avskrivningar enl plan -8 -8 -8 -8

1 900 1 891 1 715 1 098
Tidskriften Försvarsutbildaren
Intäkter 0 1 31 129
Kostnader -500 -48 -160 -14

-500 -47 -129 115
Landstormsfonden
Intäkter 0 400 300 100
Kostnader 0 -400 -300 -100

0 0 0 0
Nijmegenmarschen
Intäkter 0 1 013 1 026 1 077
Kostnader 0 -1 036 -859 -914

0 -23 167 163

Övriga intäkter/kostnader -602 233 -116 -164
Resultat före centrala kostnader 933 2 187 1 771 1 354
 
Centrala kostnader
Administration -5 652 -4 014 -3 541 -2 745
Utbildningsledare -2 224 -2 039 -1 569 -1 020
Stämmo-, styrelse-, revisors- och valberedn. kostn. -922 -1 065 -1 101 -1 115
Marknadsföring försvarsinfo, rekrytering mm. -500 -4 -55 -20
Utbildning, bidrag, priser mm -100 -116 -331 -234

-9 398 -7 238 -6 597 -5 134
Resultat före finansiella intäkter/kostnader -8 465 -5 051 -4 826 -3 780

Finansiella intäkter/kostnader
Aktieutdelningar 2 550 2 394 2 749 1 752
Ränteintäkter 1 000 1 174 1 237 731
Reavinster samt optionsresultat 2 500 1 794 1 005 2 832
Finansiella kostnader -50 -1 -1 -54

6 000 5 361 4 990 5 261
Resultat efter finansiella intäkter/kostnader -2 465 310 164 1 481

Avsättningar och bokslutsdispositioner
Fonder och överavskrivning 0 0 0 -1 244
Resultat efter dispositioner -2 465 310 164 237

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Skatter
Skatt på årets resultat 0 0 0 0
Årets resultat -2 465 310 164 237
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Medlemsutveckling  2012 
   vuxna medlemmar   ungdomar totalt

antal ny- 
rekryterade

förbund 2012 2011 förändr 2012 2011 förändr 2012 2011 % 2012
Blekinge 292 292 0 2 5 -3 294 297 -1,0% 13
Bohuslän-Dal 854 839 15 54 72 -18 908 911 -0,3% 52
Dalarna 587 587 0 7 9 -2 594 596 -0,3% 4
Gotland 115 103 12 6 6 121 103 17,5% 19
Gävleborg 236 247 -11 5 8 -3 241 255 -5,5% 5
Göteborg 2 615 2 606 9 71 117 -46 2 686 2 723 -1,4% 14
Halland 473 763 -290 79 120 -41 552 883 -37,5% 55
Jämtland 239 318 -79 54 62 -8 293 380 -22,9% 32
Kalmar 183 188 -5 38 37 1 221 225 -1,8% 3
Kronoberg 745 742 3 30 30 0 775 772 0,4% 16
Norra Småland 1 210 1 167 43 84 87 -3 1 294 1 254 3,2% 81
Norrbotten 540 589 -49 4 1 3 544 590 -7,8% 23
Skaraborg 281 274 7 21 17 4 302 291 3,8% 25
Skåne 3 807 3 869 -62 594 369 225 4 401 4 238 3,8% 465
Stockholm 2 320 2 174 146 294 226 68 2 614 2 400 8,9% 382
Södermanland 218 185 33 101 92 9 319 277 15,2% 54
Uppland 323 289 34 87 49 38 410 338 21,3% 54
Värmland 744 714 30 38 37 1 782 751 4,1% 47
Västerbotten 937 1 031 -94 63 76 -13 1 000 1 107 -9,7% 261
Västernorrland 763 762 1 106 97 9 869 859 1,2% 123
Västmanland 170 337 -167 25 24 1 195 361 -46,0% 27
Älvsborg 305 409 -104 42 60 -18 347 469 -26,0% 37
Örebro 523 497 26 8 5 3 531 502 5,8% 74
Östergötland 274 329 -55 222 154 68 496 483 2,7% 101
CBRN 219 202 17 2 2 221 202 9,4% 26
Criscom 214 428 -214 2 -2 214 430 -50,2% 42
Fallskärmsjägarna 53 53 0 53 53 0,0%
Fältartisterna 470 529 -59 470 529 -11,2% 23
Fältpostbefäl 455 465 -10 455 465 -2,2%
HBR 1) 118 120 -2 118 120 -1,7%
Kav-Jäg 464 519 -55 1 1 465 519 -10,4% 25
Krisstödsförbundet 67 3 64 1 1 68 3 2166,7% 66
Kustjägarna 1 816 1 773 43 1 816 1 773 2,4% 50
Luftvärnsförbundet 787 794 -7 44 31 13 831 825 0,7% 73
Militärtolkarna 377 375 2 377 375 0,5% 3
Miljö och Hälsa 194 256 -62 194 256 -24,2% 1
Musikerförbundet 295 307 -12 43 55 -12 338 362 -6,6% 5
Psyop 105 103 2 105 103 1,9% 2
Centralt 13 12 1 13 12 8,3%
Summa 24 401 25 250 -849 2 126 1 842 284 26 527 27 092 -2,09% 2 283

1) HBR har 877 registrerade medlemmar i de regionala förbunden. Nyrekryterade 2011  = 2 270
Totalt antal medlemskap 2012 26 527
Totalt antal medlemskap 2011 27 092
Förändring minskning -565 (-2,09%)

Medlemmar utan flera medlemskap 24 804
Medlemmar med flera medlemskap 1 723
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grundutbildning
Antal deltagare totalt: Antal dagar totalt:

Planerat 460 Planerat 5 960
Utfall 301 Utfall 3 994

kompletteringsutbildning
Antal deltagare totalt: Antal dagar totalt:

Planerat 397 Planerat 2 122
Utfall 351 Utfall 1 875

instruktörsutbildning
Antal deltagare totalt: Antal dagar totalt:

Planerat 210 Planerat 1 260
Utfall 92 Utfall 552

funktionärsutbildning
Antal deltagare totalt: Antal dagar totalt:

Planerat 115 Planerat 513
Utfall 68 Utfall 340

övrigt
Antal deltagare totalt: Antal dagar totalt:

Planerat 0 Planerat 0
Utfall 19 Utfall 114

antal kurser
Genomförda 51

ungdomsverksamhet
Antal deltagare totalt: Antal dagar totalt:

Planerat 225 Planerat 1 290
Utfall 256 Utfall 1 449

vuxenverksamhet
Antal deltagare totalt: Antal dagar totalt:

Planerat 680 Planerat 1 715
Utfall 667 Utfall 1 818

ungdomsverksamhet
Antal deltagare totalt: Antal dagar totalt:

Utfall 1 870 Utfall 19 182

Försvarsinformation 
internt
Antal deltagare totalt: 8 225

externt
Antal deltagare totalt: 21 333

Central utbildning Regional utbildning 
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rikstäCkande förbund
Befälsföreningen Militärtolkar
Förbundet Fallskärmsjägarna
Förbundet Fältpostbefäl
Förbundet Kustjägarna
Försvarets Fältartister
Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa
Försvarsutbildarnas Musikerförbund
Hemvärnsbefälets Riksförbund
Kavalleri- och Jägarförbundet
Kriskommunikatörerna
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Psyopsförbundet
Svenska CBRN-förbundet
Sveriges Krisstödsförbund

regionala förbund
Försvarsutbildarna Blekinge
Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal
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
Försvarsutbildarna Södermanland
Försvarsutbildarna Uppland
Försvarsutbildarna Värmland
Försvarsutbildarna Västerbotten
Försvarsutbildarna Västernorrland
Försvarsutbildarna Västmanland
Försvarsutbildarna Älvsborg
Försvarsutbildarna Örebro
Försvarsutbildarna Östgöta

totalt:
24   Regionala förbund

14   Rikstäckande förbund

112  Försvarsutbildningsföreningar

33   Ungdomsavdelningar

Förbund 2012-12-31  
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Jämförelsesiffror de senaste 5 åren 
   

medelstilldelning
belopp i kkr 2012 2011 2010 2009 2008

organisationsanslag exkl ungdom 9 114 9 419 8 581 8 581 7 689
Ungdom centralt 0 0 0 0 0
Ungdom regionalt 0 0 0 0 0
Ungdom totalt 0 0 0 0 0

Organisationsanslag totalt 9 114 9 419 8 581 8 581 7 689

Utbildningsanslag centralt exkl ungdom 18 967 15 861 11 973 10 720 11 763
Utbildningsanslag regionalt exkl ungdom 1 917 1 355 921 1 325 1 419
Utbildningsanslag totalt exkl ungdom 20 884 17 216 12 894 12 045 13 182

Ungdom centralt 1 640 1 301 1 186 1 134 1 267
Ungdom regionalt 2 365 2 218 2 045 1 802 1 791
Ungdom totalt 4 005 3 519 3 231 2 936 3 058

Utbildningsanslag centralt 20 607 17 162 13 159 11 854 13 030
Utbildningsanslag regionalt 4 282 3 573 2 966 3 127 3 210
Utbildningsanslag totalt 24 889 20 735 16 125 14 981 16 240

förbrukade medel fm totalt
utbildningsanslag frivilliga 75 000 74 970 72 944 71 729 66 396

Försvarsutbildarnas andel i % 33% 28% 22% 21% 24%

kommentarer: 
Organisationsanslaget har minskat ca 300 tkr från 2011 beroende att verksamhetsbidraget  
baserar sig på uppdragsmedel för 2009 och 2010 enligt den matematiska modellen. 

Utbildningsanslaget har ökat med ca 4,1 mkr under 2012 främst beroende på huvudmannaskapet  
för Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) samt ökning av Military Weekend.

Försvarsutbildarnas andel av tilldelade utbildningsmedel har ökat under 2012 med ca fem procentenheter.
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Jämförelsesiffror de senaste 5 åren 

utbildningsdagar     
antal stycken 2012 2011 2010 2009 2008
Utbildning centralt exkl ungdom 6 875 6 068 4 051 4 008 5 879
Utbildning regionalt exkl ungdom 1 818 1 212 956 1 737 1 920
Utbildning totalt exkl ungdom 8 693 7 280 5 007 5 745 7 799

Ungdom centralt 1 449 966 720 966 931
Ungdom regionalt 19 182 19 215 15 697 22 916 19 395
Ungdom totalt 20 631 20 181 16 417 23 882 20 326

kommentarer
Antalet utbildningsdagar för vuxna har ökat under 2012 främst beroende  
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och Military Weekend.

medlemsutveCkling      
antal medlemskap 2012 2011 2010 2009 2008
Vuxna 24 401 25 250 26 391 28 773 30 391
Ungdomar 2 126 1 842 2 020 2 114 4 207
Totalt 26 527 27 092 28 411 30 887 34 598

Enskilda medlemmar 24 804 25 412 26 428 28 769 32 696

Nyrekrytering 2 283 2 270 1 865 2 860 3 360

kommentarer:     
Efter att värnplikten avskaffades har vi nu åter börjat få en stabilitet i nyrekryteringen. Antalet  
ungdomar ökar återigen vilket är avgörande för vår framtida stöd till Försvarsmaktens rekrytering. 
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Utmärkelser Tävlingar 
försvarsutbildarnas   
förtjänstmedalj i guld
Jan-Åke Karlsson, Roger Johansson, Ulf Åsén, Karl-Erik Wiengren, 
Carl A Karlsson, Jörgen Öberg, Thomas Undenius, Rune Karlsson, 
Ragnar Persson och Anders Larsson.

försvarsutbildarnas   
förtjänstmedalj i silver
Gunilla Aronsson, Anneli Dahlgren, Magnus Andersson, Bengt 
Gustavsson, Elisabeth Wärnegård, Patric Lindgren, Olle Eriksson, 
Anders Johansson, Arne Karlsson, Magnus Holmqvist, Per Johans-
son, Christer Rydén, Peter Laag, Jörgen Wik, Jan Burell, Åke 
Pernefalk, Sören Niva, Johnny Olofsson och Larsåke Paulsson.

försvarsutbildarnas   
förtjänstteCken
Börje Svensson, Torbjörn Lööw, John Malkki, Joakim Stoppenbach,  
Lennart Bengtsson, Carl-Henrik Jansson, Thomas Wellsfält, Peter 
Mattsson, Leif Nilsson, Magnus Svensson, Rolf Arsenius, Bo 
Olander, David Bergman, Anders Blom, Ulrica Jansson, Mattias 
Robertson, Bengt Andersson, Hans Eriksson, Ronald Månsson, 
Bengt Fällström, Håkan Näslund, Peter Hawlitzky, Lars-Gunnar 
Sederlin, Irén Johansson, Göte Karlsson, Björn Hagström, Carl 
Giljam, Christian Jansson, Johan Nydén, Ingvar Bergstedt, Arne 
Ekberg, Claes-Åke Henricsson, Joakim Jakob, Tommy Jeppsson, 
Fredrik Nilsson och Anna Torndahl.

rikstävling för hemvärns-   
oCh försvarsutbildarungdom
Tävlingen genomfördes på HvSS i Vällinge den 17-19 augusti 2012.  
I tävlingen deltog 59 lag, varav två lag från Norge, ett lag från Fin- 
land, två lag från Litauen, två lag från Estland samt två lag från 
Lettland. 

Vann gjorde Skaraborg 1, ett mixat lag från P4 Skaraborgsgruppen.
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valda av riksstämman
Förbundsordförande  Henrik Landerholm
Vice förbundsordförande  Bengt Jerkland

överstyrelsen
Valda av Riksstämman
Ordförande  Bertil Garpland
Kassaförvaltare  Lennart Dahg (t.o.m. RS 2012)
 Johan Adolphson (fr.o.m. RS 2012)

ledamöter
Håkan Staaf  (v ordf ) 
Anders Fryksell
Ewert Frisk
Claes Otterdahl (t.o.m. RS 2012)
Linda Maria Vonstad
Bernt-Åke Nensén
Anneli Dahlgren
Anders Gummesson
Anders Lagerholm (fr.o.m. RS 2012)   

ersättare
Anders Lagerholm (t.o.m. RS 2012)
Hans Ingbert
Jörgen Fagerström 
Christer Nilsson
Johan Bengtsson (fr.o.m. RS 2012) 

i överstyrelsen ingår dessutom
Generalsekreterare  Bengt Sandström

adjungerande ledamöter
Roland Ekenberg, Thomas Widlund

högkvarterets kontaktman
Bengt A Svensson, Stefan Hallén

revisorer
Ordinarie revisorer  Mats Nordebäck, auktoriserad revisor
 Lennart Törnqvist
 Björn Fahlström (t.o.m. RS 2012)
 Ragnar Fängvall (fr.o.m. RS 2012)

Ersättare  Willard Möller
 Ragnar Fängvall (t.o.m. RS 2012)
 Tage Olofsson (fr.o.m. RS 2012)

överstyrelsens presidium
Bertil Garpland, Håkan Staaf, Lennart Dahg (t.o.m. RS 2012), 
Johan Adolphson (fr.o.m. RS 2012), Bengt Sandström, Leif Gyriz 
adjungerad.

Svenska Försvarsutbildnings-
förbundets Ledningsorganisation 

stiftelsen svenska försvarsutbild-
ningsförbundets donationsmedel
Försvarsutbildarnas Överstyrelse utser styrelse i Stiftelsen  
Svenska Försvarsutbildningsförbundets Donationsmedel.

I styrelsen har ingått:
Bertil Garpland, ordförande
Håkan Staaf
Bengt Sandström
Lennart Dahg (t.o.m. RS 2012)
Johan Adolphson (fr.o.m. RS 2012)
Leif Gyriz, adjungerad

vid svenska försvarsutbildnings-
förbundet anställd personal
Generalsekreterare  Bengt Sandström

informationsavdelningen
Informationschef:  Per Klingvall 
 Anna Karlsson

utbildningsavdelning
Utbildningschef: Anders Gustafsson
 Renée Björnö

Regionala  
utbildningsledare:  Ulf Hammarlund, Region Syd
 Ulf Konradsson, Region Norr
 Ulf Rogemar, Region Mitt (fr.o.m  
 1 januari 2012)

ekonomiavdelning
Administrativ chef:  Leif Gyriz
 Mikael Rye-Danjelsen
 Pia Lindén
 Ann-Christine Köhler
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Vi ska finnas och verka över hela landet 

Vi ska vara en folkrörelse med frivillig för-
svarsverksamhet som verksamhetsområde

Vår verksamhet omsluter stöd till såväl civil 
som militär krishantering och beredskap

Kunskapen om Försvarsutbildarna som 
frivilligorganisation är etablerad bland  
politiker, uppdragsgivare och en försvars-
politiskt intresserad allmänhet 

Vi inkluderar och välkomnar alla som  
vill engagera sig inom vårt verksamhets-
område och delar den värdegrund vi håller 
gemensamt med Försvarsmaktens samt  
vad som framgår av våra stadgar

Vi ska vara individers, myndigheters och 
samhällets förstahandsval vid kontakter 
med frivilliga försvarsorganisationer 

Vi ska ha ett fördjupat samarbete med  
övriga frivilliga försvarsorganisationer

Vi ska kontinuerligt utveckla rörelsen

 

”Försvarsutbildarna – det naturliga valet för stöd 
till samhällets förmåga att möta kris och krig”


