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Folk och Försvars uppgifter, vision och mål
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning som den 31 december 2009 hade 60
demokratiska riksorganisationer som medlemmar - en ökning med två medlemmar sedan 2008.
Folk och Försvars uppgifter
Förbundets uppgifter är att skapa intresse och kunskap bland medborgarna om frågor som påverkar fred,
frihet, demokrati och samhällets säkerhet genom:
- att informera om den försvars- och säkerhetspolitik som regering och riksdag fattat beslut om
- att främja debatten och diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken, samhällets säkerhet och frågor om
fred, frihet och demokrati
- att tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att dessa frågor förblir hela folkets
angelägenhet.
Folk och Försvars vision
Folk och Försvars vision är att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet för oss alla i vår omvärld. Vi ska
vara en öppen arena där säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och där nya idéer prövas. Hos oss
möts olika människor och olika åsikter.
Folk och Försvars mål
Folk och Försvar vill bidra till att lägga en kunskapsplattform för en bred och väl informerad svensk debatt om
säkerhetspolitik, samhällets säkerhet, fred och frihet.
Utgångspunkten är det vidgade säkerhetsbegrepp som är grundvalen för Sveriges säkerhetspolitik.
Säkerhetspolitik definieras som ett samspel mellan försvars- och utrikespolitik som innehåller både civila och
militära komponenter. Folk och Försvar vill stå för kvalitet och trovärdighet i kunskapsförmedlingen.
Folk och Försvar vill vara en arena där olika ståndpunkter i debatten om säkerhetspolitik och samhällets
säkerhet ställs mot varandra. På så sätt vill vi sprida intresse och kunskap om de faktorer som påverkar fred
och frihet, till fler grupper i samhället.
Folk och Försvar vill också bidra till den demokratiska sammanhållningen i det svenska samhället genom att
vara en nätverks- och brobyggare över åsiktsgränserna.
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Verksamheten under år 2009
Även under verksamhetsåret 2009 har Folk och Försvar ökat både antalet aktiviteter och det totala antalet
deltagare.
Under 2009 genomfördes 417 Säkerhetspolitiska introduktionsutbildningar; Minister för en dag som
omfattade cirka 10 400 deltagare. Folk och Försvar genomförde 47 arrangemang som kan kategoriseras som
konferenser, utbildningar, seminarier, eller studieresor. Det sammanlagda antalet deltagare för 2009 är 13463
personer. Det totala antalet deltagare är i paritet med förra året. Värt att notera är att antalet kvinnor och
personer under 25 år ökat något.
Arrangemang

Antal

Deltagare

Män

Kvinnor

Under 25 år

Rikskonferensen

1

332

249

83

12

Minister för en dag (inkl lärardagar)

417

10425

5200

5225

10000

Partikonferenser

3

230

175

55

22

Universitets- och högskolekonferenser

5

552

237

315

414

Almedalen

7

439

270

169

77

Journalistutbildning

8

235

119

116

193

Möt en ambassadör

1

48

28

20

5

Studieresor

1

25

16

9

0

Övriga konferenser
Säkerhet och Försvar – utbildning för
ungdomsorganisationerna

13

1147

865

282

127

2

30

21

9

23

Summa totalt

458

13463

7180

6283

10873

Rikskonferensen
Målet är att Rikskonferensen ska utgöra en viktig plattform för diskussioner och nytänkande inom säkerhetsoch försvarspolitik, så att den bidrar till den säkerhets- och försvarspolitiska processen.
Målgruppen är beslutsfattare från myndigheter, näringslivet, centrala folkrörelseorganisationer, experter,
journalister och förtroendevalda på ledande nivå. Särskilt viktigt är att bredda deltagandet till ”nya”
organisationer och att försöka sänka medelåldern.
Målsättning antal konferenser
1

Genomförda konferenser
1

Antal deltagare
332

Under 25 år
12

Sälens Högfjällshotell 18-20 januari
Programmet inleddes på söndagen med en diskussion om det militära försvaret, som följdes av en analys av
händelserna i Georgien. Måndagen handlade inledningsvis om behovet av samverkan och gemensam strategi,
med fokus på Afghanistan. Därefter diskuterades svensk krishantering och krisledning, med hjälp av ett
scenario om en oljekatastrof. Temat för tisdagen var ”Sverige i världen” och handlade bland annat om USA:s
läge efter valet och gränsöverskridande brottslighet.
Ett stort antal personer medverkade på scenen, bland annat från Försvarsmakten, regering, riksdag,
departement, politiska ungdomsförbund, myndigheter samt från den akademiska världen.
Måluppfyllnad
Målsättningen för konferensen bedöms vara uppfylld. Konferensen fick mycket gott omdöme och många
hänvisade till en bra bredd på programmet.
Rikskonferensen fick ett bra genomslag i media. SVT 24Direkt, liksom Aktuellt, Rapport och TV4 visade inslag
från konferensen. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, TT, Sydsvenska Dagbladet och ett antal landsorts- samt
facktidningar fanns på plats och rapporterade.
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Mediebevakningen för FoFs räkning skedde med hjälp av Infopaq och Meltwater. Båda sökte traditionellt efter
pappersklipp och bevakade under Rikskonferensen även Radio- och TV-källor. Tillsammans rapporterade
källorna 542 tidningsklipp, 10 webbinlägg och 9 inslag i radio och TV från 2009 års rikskonferens. (Avtalet med
Meltwater sades upp sommaren 2009).
Partikonferenser
Målet är att genomföra minst tre konferenser i samarbete med något eller några av riksdagens partier. Syftet
är att aktuella säkerhets- och försvarspolitiska frågor lyfts upp och diskuteras med folkvalda, så att frågorna
hålls vid liv och helst vidareutvecklas.

Målsättning antal konferenser
3

Genomförda konferenser
3

Antal deltagare
230

Under 25
22

1) Seminarium med Centerpartiet: ”Ett Hemvärn i utveckling” den 23 september
Konferensen inleddes med att Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C) talade under rubriken ”Hemvärn och
nationella skyddsstyrkor – behov för framtiden”. Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg höll ett anförande om
”Ny inriktning – uppgiftens innebörd”. Erik Petersen, f.d. informationschef vid danska Hemvärnet talade om
ämnet ”Ett danskt perspektiv: Redovisning av hemvärnet i Danmark”. Kring rubriken ”Hur är verkligheten? Ett
regionalt perspektiv” talade bataljonschef för 1. hemvärnsbataljonen i Linköping, Mats Löfgren. Dagen
avslutades med en diskussion kring visioner och utvecklingsperspektiv följande riksdagsledamöter deltog:
Karin Enström (M), Else-Marie Lindgren (KD), Johan Löfstrand (S), samt Staffan Danielsson (C).
2) Seminarium med Folkpartiet:”Afghanistan – make or break” den 30 september
Seminariet inleddes med att Ahmed Gholam, Ph. D. Candidate, Division of Islamology, Centre for Theology and
Religious Studies, Lunds universitet höll ett anförande kring rubriken ”These are the Threats!”. Därefter talade
Lo Casteleijn, Director, Department of General Policy Affairs, Ministry of Defence, the Netherlands under
rubriken “Rebuildning Failed States and Civil-Military Coordination”. Vidare talade Colonel Bruce H. Acker,
Defence Attaché, US Embassy över rubriken “An American Outlook on ISAF Operations”. Därefter deltog de tre
ovanstående talarna i en diskussion.
Allan Widman, riksdagsledamot, (FP) och Kent Härstedt, riksdagsledamot (S) diskuterade den svenska insatsen
i Afghanistan. Därefter gav Anders Lindström, Director of Operations, the Swedish Armed Forces och Torbjörn
Pettersson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén, två perspektiv på den svenska insatsen.
Dagen avslutades med att Allan Widman drog slutsatser.
Seminariet genomfördes delvis på engelska och delvis på svenska.
3) Seminarium med Socialdemokraterna: ”Svensk försvarsindustri – industri att försvara?” den 21 oktober
Seminariet inleddes med att Jan Joel Andersson, programchef på UI och Gunnar Eliasson, professor emeritus
vid KTH vardera höll ett anförande under rubriken ”Den svenska försvarsindustrin: vad står på spel?”. Därefter
talade Knut-Olav Drivenes, försvarsattaché vid Norges ambassad under rubriken ”Utblick Norge: så här
resonerar vi”. Vidare medverkade Kjell Göthe, informationschef vid Kockums, Lennart Källqvist, Senior Vice
President vid Saab AB samt Jan Söderström, VD BAE Systems Hägglunds med anförande kring rubriken ”Några
röster från försvarsindustrin”.
Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (S) fortsatte med ett anförande om behovet av en ny
försvarsindustristrategi. Seminariet avslutade med en diskussion under rubriken ”Diskussion med både
försvars- och näringspolitiskt perspektiv” där följande personer deltog: Maria Plass, ledamot Näringsutskottet
(M), Tomas Eneroth, ledamot Näringsutskottet (S), Allan Widman, ledamot Försvarsutskottet (FP) samt Anders
Karlsson, ordförande Försvarsutskottet (S).
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Måluppfyllnad
Målsättningen för seminarierna bedöms vara uppfylld..
De politiska ungdomsförbunden
Säkerhet och Försvar – utbildning för ungdomsorganisationerna i FoF
Målet var att genomföra en helgutbildning för de ungdomsorganisationer som är medlemmar i FoF.
Utbildningarna syftade till att 1) möjliggöra diskussionsfora, 2) stärka organisationernas kunskap om och
förståelse för försvars- och säkerhetspolitik, samt 3) att organisationernas säkerhets- och försvarspolitiska
verksamhet ska öka under/efter utbildningen.
Utöver helgutbildningen genomfördes även en utbildningsdag i samarrangemang med Värnpliktsrådet.

Målsättning antal utbildningar
1

Genomförda utbildningar
2

Antal deltagare
31

Under 25
23

1) Säkerhets- och försvarspolitisk utbildningsdag i samarrangemang med Värnpliktsrådet, den 31 mars.
Efter inledande välkomstord från Folk och Försvar och Värnpliktsrådet föreläste Lars Ekeman (Folk och Försvar)
under rubriken ”Svensk försvarspolitik då och nu: Från invasionsförsvar till insatsförsvar”. Därefter följde
ytterligare två föreläsningar; ”Försvarsmakten idag” med Fredrik Damm (Folk och Försvar) och ”Utblick:
Europa och ESFP” med Fredrik Müller-Hansen (Folk och Försvar). Efter gemensam lunch genomförde
deltagarna Folk och Försvars säkerhetspolitiska rollspel ”Minister för en dag”, och till kvällen arrangerades ett
mingel hos Värnpliktsrådet.
Antalet deltagare var 12 varav 8 var under 25 år.

2) Utbildningshelg ”Säkerhet och Försvar” 8-10 maj.
Utbildningshelgen inbegrep tre temadagar: ”Säkerhets- och försvarspolitik i Europa”, ”Inblick i försvarets
internationella verksamhet” samt ”Sverige, en del av världen”. Talade gjorde bland andra Jan Hyllander
(huvudsekreterare Försvarsberedningen), Charlotte Isaksson (Gender Advisor Försvarsmakten) samt
generalmajor Michael Moore (ledamot i Folk och Försvars styrelse samt utvecklingschef hos Försvarsmakten).
Deltagarna genomförde också Folk och Försvars säkerhetspolitiska rollspel ”Minister för en dag”.
Antal deltagare: 18 varav 15 var under 25.
Måluppfyllnad
Målsättningen för utbildningarna bedöms vara uppfylld. Ursprungligen budgeterades det för en utbildning,
men två kom att genomföras. De genomförda utbildningarna anses vara lyckade, även om utbildningshelgen
”Säkerhet och Försvar” drog färre deltagare än önskat. Utvärderingarna från nämnda helg visar att deltagarna
till största del upplevde att helgen väl uppfyllde sitt syfte.

Universitets- och högskolekonferenser
Målet är att genomföra konferenser ute på landets högskolor och universitet så att studenter ges en ökad
kunskap och insikt om den försvars- och säkerhetspolitiska processen samt samhällssäkerhet.
Målsättning antal konferensen
6

Genomförda konferenser
5

Antal deltagare
552

Under 25
414

1) Mittuniversitet (Sundsvall): ”Krisberedskap och krishantering – ett nord- och sydperspektiv” den 23 april.
Talare från: Kansliet för krishantering vid Statsrådsberedningen, EU-kansliet vid Statsrådsberedningen, Uppsala
universitet, Sveriges Riskdag, Svenska Afghanistanskommittén, Militärhögskolan Karlberg.
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Antalet studenter: 98.
Utvärdering: 4.3 (av 5).
2) Karlstads universitet: ”Europeiska Unionen – säkerhet för framtiden” den 14 maj.
Talare från: Försvarshögskolan, EU-kommissionen (videomeddelande), Sveriges Riksdag, Utrikespolitiska
Institutet, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Försvarsmakten.
Antal studenter: 141.
Utvärdering: 4.2 (av 5).
3) Luleå tekniska universitet: ”Kampen om resurserna – klassiska konfliktorsaker i en globaliserad värld” den 19
november.
Talare från: Akkadia Consulting, Sveriges Riksdag, CRISMART, Försvarsmakten.
Antal studenter: 64.
Utvärdering: 4.5 (av 5).
4) Mittuniversitet (Östersund): ”Krisberedskap och krishantering - ett nord- och sydperspektiv” den 2
december.
Talare från: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, EU-kansliet vid Statsrådsberedningen, Svenska
Röda Korset, Försvarsmakten.
Antal studenter: 57.
Utvärdering: 4.2 (av 5).
5) Karlstads universitet: ”Bistånd, utveckling och säkerhet – vilka är sambanden, möjligheterna och
utmaningarna? den 16 december.
Talare från: Sveriges Riksdag, Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, SADEV.
Antal studenter: 192.
Utvärdering: 4.4 (av 5).
Måluppfyllnad:
Målsättningen för studentkonferenserna avseende antalet konferenser är inte uppfyllt. Av budgeterade för sex
konferenser genomfördes fem. De genomföra studentkonferenserna bedöms ha uppfyllt målet.

Studieresor
Målet är att genomföra studieresor så att deltagarna ges ökad kunskap och insikt om försvars- och
säkerhetspolitiska förhållanden samt mer generellt om länderna som besöks.
Målsättning antal studieresor
1

Genomförda studieresor
1

Antal deltagare
25

Ungdomar
0

Washington, USA
Den 3-9 oktober arrangerade Folk och Försvar en studieresa till Washington. Syftet med resan var att studera
vilka frågor som dominerar den säkerhetspolitiska agendan samt att bilda oss en förståelse för de faktorer som
påverkar utvecklingen.
Resan omfattade en vecka och programmet var fullmatat med möten med personal vid svenska ambassaden,
representanter för olika tankesmedjor, SVT-journalisten Lisa Carlsson, företrädare för Pentagon, diskussioner
med akademiker, besök på Världsbanken samt en dagsutflykt till det strategiska Natohögkvarteret och
marinbasen i Norfolk.
Antalet deltagare var 25 personer.
Utvärdering:
Medelbetyget för den här resan blev 4,7 (av 5,0).
Måluppfyllnad:
Målsättningen för studieresan bedöms vara uppfylld.
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Studiebesök
Målet med studiebesöken är att inhämta kunskap, presentera Folk och Försvar samt diskutera eventuella
samarbeten och arrangemang.
1) Studiebesök på Kansliet för krishantering den 10 juni. Värd var Lars Hedström.
2) Studiebesök hos polisen i Södertörn och deras enhet mot gängkriminalitet den 16 oktober. Värd var Fredrik
Gårdare,

Övrig konferens- och seminarieverksamhet
1) ”Möt en ambassadör”
Målet är att arrangera möten med ambassadörer så att möjlighet ges för deltagarna att öka sin kunskap om
specifika förhållanden i ett land.

Målsättning antal
ambassadörsmöten
2

Genomförda
ambassadörsmöten
1

Antal deltagare
48

Under 25
år
5

a) ”Möt en ambassadör!”
Frukostseminarium med Mikael Lindström, Sveriges ambassadör i Kina. Syftet var att belysa bland annat
ökningen av Kinas militära kapacitet och landets energiberoende.
Måluppfyllnad
Målsättningen för seminarierna bedöms vara uppfylld.

2) Övriga seminarier och konferenser
Målet var att arrangera seminarier och konferenser inom säkerhets- och försvarspolitik och frågor som rör fred
och frihet så att kunskap och intresse höjs samt att bidra till en fortsatt process och utveckling.
Målsättning antal seminarier
10

Genomförda seminarier
13

Antal deltagare
1147

Ungdomar
127

a) Seminarium om Försvarsmaktens personalförsörjning, ”Efter värnplikten” den 25 februari
Syftet med seminariet var att diskutera hur pliktlagen kan komma att påverka försvaret och dess
personalförsörjning. Fokus lades även på samhället efter pliktlagen och vilka konsekvenser det kan få. Talare
var Anders Svärd, utredare, pliktutredningen och Lars Norrström, personaldirektör hos Försvarsmakten. Efter
presentationen fick Malin Dreifaldt, Bilkåren; Oscar Rosén, Värnpliktsrådet; Lars Fresker, Officersförbundet; Kim
Åkerman, Kungl. Krigsvetenskapsakademin; Mattias Wiggberg, Svenska Scoutrådet; samt Claes Arvidsson,
Svenska Dagbladet, tid för inlägg och diskussion. Seminariet avslutades med en diskussion med publiken.
Antal deltagare: 75
b) Seminarium om Nordiskt samarbete, ”Stoltenberg visar vägen?” den 23 mars
Syftet var att erbjuda utökad kunskap om Stoltenbergs utredning men också erbjuda offentlig diskussion om
samarbete mellan de Nordiska länderna. Seminariet inleddes med ett öppningsanförande av Frank Belfrage,
kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet. Därefter följde ett anförande av Thorvald Stoltenberg, förre
utrikes- och försvarsminister. Övriga medverkande var Tomas Ries, direktör vid Utrikespolitiska Institutet;
Tøger Seidenfaden, chefredaktör vid Danska Politiken; Rolf Tamnes, direktör och professor vid Försvarets
Högskola i Norge; Yrsa Grüne, redaktör på finska Huvudstadsbladet; och Bogi Agustsson, korrespondent samt
utrikesspecialist på RÚV på Island. Seminariet avslutades med en estraddiskussion med talare och publik.
Antal deltagare: 167
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c) Seminarium om regeringens inriktningsproposition, ”Inriktning av vårt militära försvar” den 24 mars
Syftet med seminariet var att bjuda in till ett offentligt möte om regeringens inriktningsproposition samt att
informera om propositionens innehåll. Seminariet inleddes med en presentation av propositionen av
försvarsminister Sten Tolgfors. Därefter följde inlägg och kommentarer av Anders Lindström, generallöjtnant i
Försvarsmakten; Bo Pellnäs, överste av första graden samt försvarspolitisk kommentator; Anette Rihagen,
Svenska Lottakårens Rikslottachef; Peter Lundberg, vd på Säkerhets- och försvarsföretagen; Kim Åkerman,
sekreterare vid Kungliga Krigsvetenskapsakademien; och Lars Fresker, ordförande vid Officersförbundet.
Seminariet avslutades med inlägg och diskussion av Anders Karlsson (S); Karin Enström (M); Samt Claes
Arvidsson, ledarskribent på SvD. Diskussionen hade två teman; dimensionering och förmåga, samt anställd
personal, frivillighet och folkförankring.
Antal deltagare: 126
d) Seminarium om energiförsörjning och energisäkerhet, ”Energi och säkerhet – samspel och påverkan” den
26 mars
Seminariet syftade till att bjuda in till diskussion kring hur energi och energisäkerhet påverkar
säkerhetspolitiken. Författarna till skriften ”Säker energi – en skrift om behovet av ett gemensamt perspektiv
på energi- och säkerhetspolitik” medverkade vid seminariet. Dessa var Bo Pellnäs, överste av första graden
samt säkerhetspolitisk kommentator; därefter följde Marian Radetzki, professor i nationalekonomi vid Lunds
universitet; Kjell Albin Abrahamson, utrikeskorrespondent och författare vid Sveriges Radio och Sydsvenskan;
och Ann-Sofie Dahl, docent, forskare och debattör. Seminariet avslutades med en öppen diskussion, vilken
inleddes med kommentarer av Anne-Marie Pålsson (M), ledamot utrikesutskottet; och Kent Härstedt (S),
ledamot utrikesutskottet.
Antal deltagare: 71
e) Debatt om EU, freden och säkerheten, ”Rösta 7 juni” den 10 maj (i samarbete med LSU)
Debatten genomfördes i syfte att diskutera rollen av EU för fred och säkerhet. Debatten gav stor möjlighet till
publikfrågor. I debattpanelen deltog bland annat Anders Ekberg (FP); Berivan Öngörür (V); Abir Al-Sahlani (C);
Kirst Kolthoff (FI); Ebba Busch (KD); samt Petra Tötterman-Andorff vid Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet.
Antal deltagare: 37
f) Ett seminarium om Kinas ökande militärförmåga och framtida roll, ”Perspektiv på Kina” den 10 juni
Seminariet hölls med anledning av en kinesisk delegation från Academy of Military Science i Peking, en
organisation som närmast kan jämföras med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Syftet var att belysa Kinas
militära utveckling och dess roll för framtiden. Talare var Generalmajor Zha Jinlu från Academy of Military
Science i Peking.
Antal deltagare: 56
g) Presentation av och diskussion om pliktutredningen och Försvarsmaktens personalförsörjning, ”Efter
värnplikten” den 25 juni
Syftet med seminariet var att diskutera pliktutredningen dagen efter det att den överlämnades. Seminariet
inleddes av Anders Svärd, ordförande vid pliktutredningen. Därefter talade Jan Salestrand, chef vid
Försvarsmaktens ledningsstab och Högkvarter. Övriga medverkande var: Hemvärnets Mats Jonsson; Henrik
Landerholm från Försvarsutbildarna; Lars Fresker från Officersförbundet; Irene Wennemo, LO; Oscar Rosén
från Värnpliktsrådet; samt Claes Arvidsson från Svenska Dagbladet. Seminariet avslutades med en diskussion
med utredare och publiken.
Antal deltagare: 77
h) Diskussion kring stödutredningens rapport, ”Framtida roll för Försvarsmaktens stödverksamhet” den 19
augusti
Seminariet syftade till att diskutera stödutredningens rapport ”Ett användbart och tillgängligt försvar – stödet
till Försvarsmakten” samt vilka konsekvenser detta får för olika stödmyndigheter samt stödverksamheter.
Talare var; Jan Salestrand, chef vid Försvarsmaktens ledningsstab och högkvarter, Bengt Axelsson, vice rektor
på Försvarshögskolan, Gunnar Holmgren, Försvarets Materielverks generaldirektör, samt Peter Löfvendahl,
förbundsdirektör vid Officersförbundet. Seminariet avslutades med reflektioner av Karin Enström (M) och
Allan Widman (FP), tyvärr tvingades Åsa Lindestam (S) lämna återbud.
Antal deltagare: 79
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i) Seminarium om budgetpropositionen för 2010, ”I budgetpropositionen för 2010: får vi ett användbart
försvar?” den 2 oktober
Syftet var att presentera generella drag i budgetpropositionen och hur statens pengar fördelas i
utgiftsområden 6 som berör försvaret och samhällets krisberedskap. Syftet var även att diskutera vilka
prioriteringar som finns i budgetpropositionen. Talare var Eva Haldén, fil. Dr. på Försvarshögskolan och
kommentarer och reflektioner lämnades av Peter Jonsson (S), ledamot Försvarsutskottet samt Karin Enström
(M) ledamot Försvarsutskottet.
Antal deltagare: 56
j) Seminarium om säkerhetsgarantier och solidaritetsförklaringar i Sveriges närhet. ”NATO, EU och Norden –
Säker solidaritet?” den 11 november (i samarbete med Finlands ambassad, Svenska Atlantkommittén,
Allmänna Försvarsföreningen och Finlands institutet)
Seminariet syftade till att diskutera säkerhetspolitiska garantier och den svenska solidaritetsförklaringen.
Baltikums och Finlands försvarssituation berördes. Talare var Dr. Karl-Heinz Kamp, chef för
forskningsavdelningen vid NATO Defense College i Rom; Gunilla Herolf, senior researcher SIPRI; Fredrik
Westerlund, forskare vid FOI; Hain Rebas, professor emeritus i historia vid Kiels Universitet samt f.d
försvarsminister i Estland; Bo Hugemark, överste och hedersordförande i Svenska Atlantkommittén; Ms Riina
Kaljurand, vice direktör International Centre for Defence Studies i Tallinn; samt Johan Raeder, försvarsråd på
försvarsdepartementet. Ms Riina Kaljurands anförande följdes av en kommentar av Alar Streimann, Estlands
ambassadör i Sverige.
Antal deltagare: 156
k) Seminarium om finanskrisen och dess säkerhetspolitiska konsekvenser med fokus på Lettland, ”Säkra
finanser? – Lettlands ekonomiska kris ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv” den 18 november
Seminariet syftade till att ta upp aspekter på bankers utlåning till lettiska privatpersoner och näringslivsaktörer
och hur detta påverkat samhället i Lettland. Talare var Johannes Malminen, säkerhetspolitisk analytiker vid
FOI. Därefter följde kommentarer av och diskussion mellan Anne-Marie Pålsson (M) ledamot i utrikesutskottet
och Thomas Backteman kommunikationsdirektör på Swedbank.
Antal deltagare: 40
l) Seminarium om USA:s prioriteringar, ”Frukostmöte med USA:s ambassadör Matthew Barzun” den 25
november
Syftet med seminariet var erbjuda information om president Obama och utvecklingen av de bilaterala
relationerna mellan Sverige och USA, samt möta den nya amerikanska ambassadören Matthew Barzun.
Talare var ambassadör Matthew Barzun. Efter anförandet genomfördes en diskussions- och frågestund.
Antal deltagare: 73
m) Seminarium om sjöfartsskydd och Östersjön, ”Sjöfartsskydd och sårbarhet i flöden av energi och varor”
den 2 december (i samarbete med Kungliga Örlogsmannasällskapet och Föreningen för Göteborgs Försvar)
Syftet var att informera och diskutera om sjöfartsskydd och sårbarhet på Östersjön. Seminariet ägde rum i
Göteborg. Talade på seminariet var Statssekreterare Håkan Jevrell från försvarsdepartementet; Kim Ullman,
vice vd samt Chief Operating Officer (COO) på Stena Bulk; Lennart Källqvist, senior vice president på SAAB; Rolf
P. Nilsson, chefsredaktör på Svensk Sjöfarts Tidning; Thomas Fransson, säkerhetschef vid Göteborgs Hamn; Per
Olsson, raffinaderichef på Preemraff. Därefter genomfördes ett scenario rum om en ”sjökatastrof i Göteborg”
med deltagare från Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten och Länsstyrelsen. Seminariet avslutades med
en diskussion och frågestund med Lisbeth Grönfeldt Bergman (M), ledamot trafikutskottet; Allan Widman (FP),
ledamot försvarsutskottet; samt Peter Rådberg (MP) ledamot försvarsutskottet.
Antal deltagare: 134
Måluppfyllnad
Målsättningen för övriga seminarier och konferenser bedöms vara uppfylld.
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Folk och Försvar i Almedalen
Målet är att arrangera tre seminarier tillsammans med olika samarbetspartners där säkerhets – och
försvarspolitisk blir belyst ur ett bredare perspektiv.
Målsättning antal seminarier
3

Genomförda seminarier
7

Antal deltagare
439

Ungdomar
77

Totalt genomfördes sju seminarier. Fyra av dessa ägde rum inom ramen för det så kallade Säkerhetspolitiska
sommartorget. Därutöver arrangerades två seminarier tillsammans med LSU samt ett i helt egen regi.
a) Säkerhetspolitiskt sommartog: ”Träffsäkert: Krigsrapportering – i vems tjänst?” den 28 juni
Under seminariet diskuterade Peter Löfgren (fd SVT-korrespondent i Mellanöstern och nu boende i Amman)
och Carolina Jemsby (utrikesreporter TV4) medias sätt att rapportera från krigs- och konfliktområden under
ledning av Lars Mogensen (Sveriges Radio).
Antal deltagare: 60
b) Frukostmöte med Nyamko Sabuni: ”Vilket samhälle har vi egentligen” den 30 juni
Frukostmötet arrangerades tillsammans med LSU för att tillsammans med integrationsministern diskutera
värdegrundsfrågor, orättvisor och socialt utanförskap. Moderator var Lars Ekeman.
Antal deltagare: 82
c) Möte med Säpochefen Anders Danielsson den 30 juni
Mötet arrangerades med LSU och syftet var att diskutera personlig integritet. Hur kompromissa mellan
säkerhet och personlig integritet? Moderator var Lars Ekeman.
Antal deltagare: 65
d) Säkerhetspolitiskt sommartorg: ”Alliansfriheten är död – leve allianserna!” den 1 juli
Under seminariet diskuterades vad Sveriges samverkan med allianser och partners som Nato, EU och FN
innebär i praktiken. Medverkade gjorde Karin Enström (M), Lars Ohly (V), Allan Widman (FP), Anna Ek (Svenska
Freds) och Tomas Ries från UI. Seminariet arrangerades tillsammans med FM, FOI och Svenska Freds.
Moderator var Lena Bartholdson.
Antal deltagare: 77
e) Seminarium: ”Krackelerar rättsstaten?” den 2 juli
Syftet med seminariet var att diskutera förutsättningarna och grundvalen för rättsstaten. Lever Sverige upp till
artikel 3 i de mänskliga rättigheterna ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Medverkade
gjorde reportern Jörgen Knudtzon, Magnus Lindgren från stiftelsen Tryggare Sverige, statssekreterare Christer
Hallerby och kriminalkommissarie Fredrik Gårdare. Moderator var Lars Ekeman.
Antal deltagare: 30
f) Säkerhetspolitiskt sommartorg: ”The Co-operation around the Baltic Sea” den 3 juli
Vilka är utmaningarna för samarbetet kring Östersjön, ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv? Medverkade gjorde
försvarsminister Sten Tolgfors, ambassadör Alar Streimann från Estlands ambassad och ambassadör Alec Aalto
från Finlands ambassad. Moderator var Lars Ekeman.
Antal deltagare: 38
g) Säkerhetspolitiskt sommartorg: ”Korten på det försvarspolitiska bordet” den 3 juli
Seminariet tog upp frågor som; Ligger vi rätt i försvarspolitiken? Klarar vi framtidens utmaningar? Medverkade
gjorde försvarsminister Sten Tolgfors, Anders Karlsson (S), Gunilla Wahlén (V), Peter Rådberg (MP), Bo Pellnäs
och Eva Haldén från FHS. Seminariet arrangerades tillsammans med FM. Moderator var Lars Ekeman.
Antal deltagare: 87
Journalistutbildning
Målet är att genomföra upplevelsebaserade utbildningar för journaliststudenter så att deltagarna får ökad
förståelse för medias roll och betydelse vid försvars- och säkerhetspolitiska händelser. Ytterligare ett mål är
grundläggande kunskap hos de journaliststuderande om Försvarsmaktens och MSBs organisation och framför
allt deras sätt att arbeta under en kris.

Folk och Försvar
Målsättning antal
6-8
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8

Antal deltagare
235

11

Ungdomar
193

1) Journalistutbildning på Skurups folkhögskola den 11-12 feb
Medverkande från Försvarsmakten
2) Journalistutbildning på Södertörn högskola den 6 april
Medverkande från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3) Journalistutbildning på Södertörn högskola den 7 april
Medverkande från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
4) Journalistutbildning på Mittuniversitetet i Sundsvall 21-22 oktober
Medverkande från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
5) Journalistutbildning på JMK i Stockholm den 13-14 november
Medverkande från Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
6) Journalistutbildning på Södertörn högskola den 16 november
Medverkande från Försvarsmakten
7) Journalistutbildning på Södertörn högskola den 17 november
Medverkande från Försvarsmakten
8) Journalistutbildning på Södertörn högskola den 18 november
Medverkande från Försvarsmakten
Måluppfyllnad
Målsättningen för utbildningarna är uppfylld. Södertörn högskola är nu återkommande varje år med
målsättningen att genomföra 3-6 utbildningar per läsår. Under 2009 utvecklades dessutom ett nytt scenario
som består av två delar; dels om den svenska insatsen i Afghanistan och dels om en stor civil kris i Sverige.
Scenariot har genomförts vid två tillfällen med gott resultat. Genomsnittligt betyg blev 4,0 på en femgradig
skala.

Säkerhetspolitisk introduktionsutbildning/ Minister för en dag
Målet är att under 2009:
- genomföra 450 utbildningar med i huvudsak gymnasieelever.
- genomföra utbildningar med samtliga studeranden vid militärhögskolorna.
- i samarbete med Föreningen Lärare i Samhällskunskap genomföra en lärardag.
Målet på lång sikt är:
- att huvuddelen av landets gymnasieelever ska omfattas av utbildningen.
- att huvuddelen av landets universitet och högskolor ska omfattas av utbildningen
minst en gång per år.
Målsättning antal utbildningar
450

Genomförda utbildningar
417

Antal deltagare
10425

Ungdomar
10000

Finansiering
I ett ettårigt avtal mellan Folk och Försvar, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har dessa myndigheter åtagit sig att finansiera Minister för en dag.
Omfattning av utbildningen
Under 2009 har den säkerhetspolitiska introduktionsutbildningen genomförts vid 417 tillfällen. Det är en
minskning med 1 % av antalet utbildningar jämfört med år 2008 (420 utbildningstillfällen).
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382 utbildningar har genomförts med gymnasieelever, 12 utbildningar med studenter från universitet och
högskolor, 4 utbildningar med deltagare från Militärhögskolor samt 19 utbildningar med politiska
ungdomsförbund samt Folk och Försvars andra medlemsorganisationer och samarbetspartners. Den förhyrda
lokalen på Armémuseum i Stockholm användes för 126 utbildningar.
Värt att notera är också att nio nya spelledare har utbildats och diplomerats. Det innebär att 24 personer för
närvarande är aktiva som spelledare för Minister för en dag. Genom att flera spelledare än tidigare kan
genomföra fler utbildningar per person så har en större potential för tillväxt skapats som kommer att kunna ge
genomslag 2010.
Lärarfortbildning
Den säkerhetspolitiska introduktionsutbildningen genomfördes vid två tillfällen under 2009 med studenter vid
lärarhögskolor.
Tillsammans med Föreningen Lärare i Samhällskunskap planerade Folk och Försvar en lärarfortbildning i
Stockholm under höstlovsveckan den 26-27 oktober. Tyvärr ställdes lärarkonferensen in på grund av för få
deltagare.
Under året har kommunikationen med de 400 lärare som finns inskrivna i Folk och Försvars register ökats
jämfört med 2008. Antalet lärare som deltar i den ordinarie programverksamheten har också ökat.
Måluppfyllnad
Målet för Minister för en dag bedöms inte vara uppfyllt i kvantitativa termer. I stället har kvalitativa
förbättringar genomförts under 2009 som det inte funnits tid för tidigare.
Informationsverksamhet
1) Tidskriften Folk och Försvar ger Perspektiv
Målet var att dels ge ut sex nummer av tidskriften med 20-24 sidor/nummer samt att komma upp i 500 stycken
betalande prenumeranter. Tidskriften ska behandla aktuella frågor inom områdena säkerhetspolitik, försvar,
demokrati, fred och frihet så att kunskap ökas, debatt skapas, information sprids och intresse väcks. Artiklarna
ska vara lätta att läsa och ta till sig.

Målsättning antal tidningar

Antal utgivna tidningar

6

4

Målsättning antal
betalande
prenumeranter
500

Antal betalande
prenumeranter vid
årets slut
196

En vikarierande redaktör arbetar sedan den 1 september 2008 med tidningen, som sedan slutet av 2008
alltmer fokuserat på aktuella ämnen och även fått särskilda debattsidor och ett mer säljande utseende.
Många av FoFs medlemsorganisationer har tidningar med stora upplagor. En del av dessa tidningars läsare
bedömer vi skulle kunna ha intresse för Perspektivs ämnesområde. Försök att nå ut med
prenumerationserbjudanden till dessa har dock inte lett någon vart, p.g.a. alltför höga annonspriser.
En rad utskick med prenumerationserbjudande har gjorts, bland annat till studerande på universitet och
högskolor. Annonsering i dags- och fackpress har också förekommit.
Till annonstidningen Samhällssäkerhet, producerad av Media Planet, författade Folk och Försvars kansli två
redaktionella helsidor text. En sida där FoF fick ange tonen för hela bilagan genom att ange vilka frågor som för
tillfället var mest aktuella inom området försvar och samhällssäkerhet. Dessutom författades en sida där Folk
och Försvar presenterades som organisation. Tidningen distribuerades i Svenska Dagbladet i september 2009
och nådde därmed hela SvD:s prenumerantskara på cirka 200.000 hushåll.
Men dessa försök att nå nya läsare har inte varit tillräckliga. Trots det arbete som lagts ner på att förbättra
tidningen samt att öka antalet prenumeranter har det inte varit möjligt att nå uppsatta mål.
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Styrelsen tog därför beslutet att lägga ner tidningen. Av denna anledning slogs nummer 3-6 ihop till ett:
Perspektiv 4-6. Detta sista nummer var 28 sidor tjockt och trycktes i 1 100 ex. Det innebär att 4 400 ex av
tidningen trycktes 2009.
Perspektiv distribuerades under 2009 i ett blandat antal olika utgåvor via Utbudet (Utbudet är ett företag som
samlar material från företag, myndigheter och organisationer och som kan beställas fritt av lärare.) Avtalet
från 2008 med Tidningskungen – en ”tidningskiosk” på nätet – sades upp sommaren 2009.

Måluppfyllnad
Målsättningen för tidningsproduktionen kunde under rådande premisser inte uppfyllas.
2) Folk och Försvars hemsida
Samtidigt som sista numret av tidningen Perspektiv (nr 4-6/2009) utkom i slutet av 2009 inleddes arbetet med
att förbättra organisationens hemsida www.folkochforsvar.se. En IT-konsult anlitades med uppdrag att utifrån
befintlig struktur bl.a. utöka utrymmet för redaktionellt material på sidan.
Under 2009 videosände FoF via hemsidan ett par seminarier på försök. Försöket föll väl ut och resulterade i ett
beslut att i fortsättningen sända flertalet FoF-evenemang via hemsidan. I enlighet med detta kompletterades
hemsidan också med ett videoarkiv.

3) Övriga skrifter
Målet har varit att producera en omarbetad version av ESFP-skriften samt att fortsätta utgivningen av våra
tidigare skrifter Nordenkartan, Nordic Battlegroup och SSR-skriften. Samt vår nya skrift Säker Energi och
blandade nummer av tidningen Perspektiv.
En uppdaterad version av ESFP-skriften har gjorts med ekonomiskt stöd från UD och Folke
Bernadotteakademien. Skriften har tryckts i 5 000 ex. Av dessa distribuerades 4 379 exemplar.
Skriften Säker Energi – ett samarbete med Svenskt Näringsliv – har tryckts i 5 000 exemplar. Folk och Försvar
har under 2009 via Utbudet samt i samband med egna seminarier etc. distribuerat 3 260 ex av dessa.
Blandade nummer av tidningen Perspektiv har under 2009 via Utbudet distribuerats i 2 302 ex.
För övriga skrifter gäller följande:
Nordenkartan, med information om ländernas försvarsförmågor, internationella samarbeten, konflikter etc,
har via Utbudet 2009 distribuerats i 216 exemplar (tryck 2007, upplaga 5 000).
Ingen distribution har skett under 2009 av skriften om Nordic Battlegroup (tryck 2007, upplaga 8 000).
Upplagan är slut på kansliet.
Ingen efterfrågan på SSR-skriften (tryck 2007, upplaga 5 000) har heller registrerats under 2009. En upplaga på
drygt 1 000 ex finns kvar på kansliet.

Måluppfyllnad
Målsättningen för skrifterna, med undantag för SSR-skriften, bedöms vara uppfylld.
4) Folk och Försvar i media
Målet är att dokumentera och sammanställa rapporteringen om Folk och Försvar i media under 2009.
Mediebevakning och omvärldsbevakning har skett med hjälp av Infopaq och – fram till sommaren 2009 också
via Meltwater News. Båda söker av nyheter som publiceras i tidningar och tidskrifter, på Internet samt under
pågående Rikskonferens även i radio och TV.
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Under året har det skrivits om Folk och Försvars verksamhet, rikskonferensen ej inräknad, i ett 80-tal artiklar i
dagspress. Se vidare avsnittet om Rikskonferensen.
Måluppfyllnad
Målsättningen bedöms vara uppfylld.
Nordiskt samarbete
Målet är att genomföra en årlig konferens med övriga nordiska länder i maj/juni som behandlar aktuella
försvars- och säkerhetspolitiska ämnen så att ökad insikt och kunskap ges i försvars- och säkerhetspolitiska
frågor. Ytterligare ett mål är att skapa möjlighet till kontakter och utbyte mellan de nordiska länderna.
Målsättning antal konferenser
1

Genomförda konferenser
1

Antal deltagare
30

Under 25
4

Samarbetspartners: Planeringskommissionen för försvarsinformation i Finland samt Folk og Forsvar i Norge.
Sedan lång tid deltar Folk och Försvar i det nordiska Folk och Försvar-samarbetet. Danmark som tidigare ingick
i samarbetet meddelade i december 2006 att Forsvarets Oplysnings- og Velferdstjeneste, enheten som var
Danmarks representant i samarbetet, upphörde. Inledningsvis gavs information om att ny samarbetspartner i
Danmark från och med den 1 januari 2007 skulle vara Danmarks Folk og Forsvar. Då frågan om finansiering har
förblivit olöst har Danmark ännu inte återkommit i det Nordiska Folk och Försvar-samarbetet.
Norge stod som värd för den Nordiska konferensen år 2009. Konferensen tog upp det nordiska
försvarssamarbetet samt olika aspekter på internationella operationer. Missionen i Afghanistan togs upp i
olika perspektiv under två seminarier på Stortinget varvid det ena var en diskussion mellan nordiska
parlamentariker. Dag två förflyttade sig deltagarna med fartyg till Oscarsborgs fästning där den avslutande
delen av konferensen genomfördes med bland annat diskussioner och föreläsningar om tvärsektoriell
samordning. Deltagarna fick också en genomgång av de dramatiska händelserna i april 1940 då den tyska
kryssaren Blücher sänktes utanför fästningen
Det svenska deltagandet omfattade 30 personer från myndigheter, företag och Folk och Försvars
medlemsorganisationer.
Måluppfyllnad
Målsättningen för konferensen bedöms vara uppfylld.
Årsmöte
Målet är att genomföra årsmöte och styrelsemöte så att styrning och ledning kan ske enligt stadgarna.
Målsättning antal årsmöten
1

Genomförda årsmöten
1

Antal deltagare
70

Under 25
5

Folk och Försvars årsmöte genomfördes den 16 april 2009 med TCO som värd, i deras lokaler på Linnégatan 14,
Stockholm, där ordförande Wanja Lundby Wedin hälsade välkommen.
Efter årsmötet genomfördes en debatt mellan Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet, Karin Enström,
Försvarsberedningen och Annika Nordgren Christensen, Försvarsberedningen. I debatten som genomfördes
under rubriken ”Framtiden och försvaret – ligger vi rätt i försvarspolitiken?” deltog Anna Ek, Svenska Freds,
Annette Rihagen, Svenska Lottakåren, Michael Moore, Ida Gabrielsson och Kim Åkerman kommenterade.
Måluppfyllnad
Målet för årsmötet bedöms vara uppfyllt.
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Medlemsorganisationer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Allmänna Försvarsföreningen
Bilkåren
Bygdegårdarnas Riksförbund
Centerpartiets Ungdomsförbund
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Folksam
Fredsbaskrarna
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Frivilliga Skytterörelsen
Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Försvarets Personaltjänstförbund
Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret
Insatsingenjörernas Riksförbund
Kooperativa Förbundet
Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungliga Krigsvetenskapsakademin
Kungliga Örlogsmannasällskapet
Landsorganisationen i Sverige
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Lantbrukarnas Riksförbund
Liberala Ungdomsförbundet
Moderata Ungdomsförbundet
Riksförbundet Hem och Samhälle
Rikshemvärnsrådet
Samarbetsorgan för etniska organisationer i
Sverige
30. SEKO

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Sjövärnskårernas Riksförbund
SME-D
Svenska Lottakåren
Svensk Handel
Svensk Industriföreningen
Svenska Atlantkommittén
Svenska Bankföreningen
Svenska Blå Stjärnan
Svenska Brandskyddsföreningen
Svenska Brukshundklubben
Svenska Flottans Reservofficersförbund
Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Svenska Kyrkan
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Röda Korset
Svenska Scoutrådet
Svenska Soldathemsförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund
Sveriges Reservofficerare
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Säkerhets- och försvarsföretagen
Tjänstemännens Centralorganisation
Ung Vänster
Utrikespolitiska Institutet
Värnpliktsrådet

Folk och Försvars beslutsorganisation
Ordförande
Sture Nordh, Tjänstemännens Centralorganisation
Vice ordförande
Olof Erixon, Svenskt Näringsliv
Övriga ledamöter
Jytte Guteland
Anders Edward
Omar Mustafa
Nina Jarlbäck
Magnus Andersson
Leif Jarlén
Alf Sandqvist
Gunilla Glasare
Dag Klackenberg
Carl Wachtmeister
Irene Wennemo
Michael Moore
Nils Svartz

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer
Kooperativa Förbundet
Centerpartiets Ungdomsförbund
Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté
Sveriges Kommuner och Landsting
Svensk Handel
Lantbrukarnas Riksförbund
Landsorganisationen i Sverige
av Försvarsmakten föreslagen representant
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslagen representant
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Folk och Försvars styrelse har under året haft fem protokollförda sammanträden.
Verkställande ledning
Kansliets arbete leds av generalsekreteraren, som också deltagit i styrelsens sammanträden.
Valberedning
Ordförande
Peringvar Östblom

Svenskt Näringsliv

Ledamöter
Thomas Hagnefur
Peter Lundberg
Tomas Jansson
Staffan Eklund
Richard Malmborg

Landsorganisationen i Sverige
Lantbrukarnas Riksförbund
Tjänstemännens Centralorganisation
Kooperativa Förbundet
Sveriges akademikers centralorganisation

Revisorer
Ordinarie revisorer har varit godkänd revisor Joakim Guiance, Nova Revision AB, och verksamhetsrevisor h ar
varit Göran Arrius, SACO Andersson. Suppleanter har varit godkänd revisor Carina Öfors, och
redovisningsekonom Tomas Lann, Riksförbundet Sveriges Lottakårer.
Representation i andra organisationer
Folk och Försvar har varit representerat i Totalförsvarets Informationsråd samt i Frivilliga
Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS).
Folk och Försvars kansli
Följande personer har varit anställda på kansliet under året:
Generalsekreterare
Bitr. generalsekreterare
Informationsansvarig
Vik informationsansvarig
Programansvarig
Vik programansvarig
Vik programansvarig
Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig
Praktikant
Praktikant
Projektanställd
Projektanställd

Lars Ekeman
Lena Bartholdson (föräldraledig 2009 till 31 mars därefter 40% till 1 juli
därefter heltid).
Aurora Carlström (tjänstledig under hela året).
Marianne Rönnberg Galmor (Heltid t.om okt, 40% av heltid från okt).
Lisa Gillström (från 1 juli 2009).
Lisa Gillström (från den 1 januari 2009 till 30 juni 2009).
Louise Dreifeldt (från den 1 januari till den 4 juli 2009)
Fredrik Damm
Fredrik Müller-Hansen
Sofia Tuvestad (sept-okt).
Emilie Didrick (sept-okt).
Sofia Tuvestad (nov-dec).
Emilie Didrick (nov-dec).

Folk och Försvar
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Ekonomi
Medlemsavgiften under verksamhetsåret 2008 har varit 1 500 kr. Medlemsorganisationernas årsavgifter och
frivilliga bidrag har uppgått till 535 500 kr. Frivilliga bidragsgivare är Saco, Svenskt Näringsliv, LO, LRF, TCO,
samt KF vars bidrag uppgår till 75 000 kronor per organisation.
Folk och Försvars statliga bidrag för år 2008 uppgick till 4 565 000 kr.
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Statsbidrag
Projektbidrag
Medlemsavgifter
Konferens- och kursverksamhet
Förlagsverksamhet
Övriga intäkter
Räntor
Summa intäkter
Kostnader
Konferens- och kursverksamhet
Informationsverksamhet
Administrativa kostnader
Personalkostnader kansliet
Summa kostnader

Not

1

Årets resultat

2009
4 565 000
1 557 536
535 500
1 378 685
28 152
774 998
-1 035
8 838 837

2008
4 165 000
1 547 116
541 500
1 646 437
38 718
338 087
7 097
8 283 955

-4 331 777
-709 035
-861 574
-2 857 419
-8 759 805

-4 137 500
-879 669
-930 558
-2 662 574
-8 610 301

79 032

-326 346

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Värdepapper
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 075 820

1 454 725

211 746
1 100 000
1 503 662
3 891 228

829 081
1 100 000
1 551 518
4 935 325

Summa tillgångar

3 891 228

4 935 325

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

1 653 429
79 033
1 732 462

1 979 774
-326 345
1 653 429

187 674
281 497

421 286
380 383

1 689 596
2 158 766

2 480 226
3 281 896

3 891 228

4 935 325

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

2
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Ställda panter
Ansvarsförbindelser

inga
inga

inga
inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Periodisering av poster har skett för att ge ett rättvisande resultat för 2009 Poster som direkt har
påverkats av periodiseringar är Projektbidrag, Personal och Fordringar. Bokföringen har
upprättats enligt BFL.
Tillämpning av redovisningsprinciper
Avskrivningar på anläggningstillgångar
Samtliga anläggningstillgångar förs i separat anläggningsregister. Anläggningstillgången skrivs av
till 100% under anskaffningsåret och belastar rörelseresultatet.

NOT
Kortfristiga fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
1

Löner, ersättningar och sociala avgifter
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Kansliet

2009-12-31
1 876 991

2008-12-31
1 677 168

Sociala avgifter enligt lag och avtal

505 250

544 783

Övriga personalkostnader kansliet
Pensionskostnader

229 935
245 244

206 245
234 378

2 857 419

2 662 574

2 857 419

2 662 574

2008-12-31
908 300
604 835
0
176 460
1 689 596

2008-12-31
1 459 324
541 695
142 804
336 404
2 480 227

Summa kansliet
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter, Rikskonferens 2009
Upplupen semesterlöneskuld inkl sociala avgifter
Förutbetalda intäkter, projektbidrag för SSR-skrifter
Övriga upplupna kostnader

Folk och Försvar
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Stockholm den 22 februari 2010

Sture Nordh
Ordförande

Olof Erixon
Vice ordförande

Michael Moore

Magnus Andersson

Leif Jarlén

Anders Edward

Irene Wennemo

Gunilla Glasare

Alf Sandqvist

Nina Jarlbäck

Dag Klackenberg

Omar Mustafa

Carl Wachtmeister

Nils Svartz

Jytte Guteland
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Vår revisionsberättelse har avgivits den

Joakim Guiance
Godkänd revisor

Göran Arrius
Verksamhetsrevisor
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Bilaga till Folk och Försvars Verksamhetsberättelse 2009

Genomförd verksamhet 2009 (förutom SIU)
Datum

Verksamhet

Antal

18-21 jan

Rikskonferensen, Sälen

332

11-12 feb

Journalistutbildning, Skurup

22

25 feb

Seminarium om pliktutredningen

75

23 mars

Seminarium om det nordiska försvarssamarbetet

167

24 mars

Seminarium om inriktningen av vårt militära försvar

126

26 mars

Seminarium om energi och säkerhet

71

31 mars

Utbildningsdag med Värnpliktsrådet

13

2 april

Möt en ambassadör! Pekingambassadör Mikael Lindström

48

6 april

Journalistutbildning Södertörn högskola

30

7 april

Journalistutbildning Södertörn högskola

31

23 april

Studentkonferens Mittuniversitetet i Sundsvall

98

6-9 maj

Nordisk konferens

24

8-10 maj

Utbildningshelg med de politiska ungdomsförbunden

18

10 maj

Rösta 7 juni med LSU

37

14 maj

Studentkonferens Karlstads universitet

141

10 juni

Perspektiv på Kina. Seminarium med ISDP

56

25 juni

Seminarium om pliktutredningen och personalförsörjningen i Försvarsmakten

77

28 juni

Almedalen: Träffsäkert

60

30 juni

Almedalen: Möte med Nyamko Sabuni tillsammans med LSU

82

30 juni

Almedalen: Möte med Säpochefen tillsammans med LSU

65

1 juli

Almedalen: seminarium om alliansfriheten

77

2 juli

Almedalen: seminarium om rättsstaten

30

3 juli

Almedalen: seminarium om Östersjösamarbetet

38

3 juli

Almedalen: seminarium om försvarspolitiken

87

19 aug

Seminarium om Försvarsmaktens stödverksamhet

79

23 sep

Partipolitisk konferens med Centerpartiet

57

30 sep

Partipolitisk konferens med Folkpartiet

86

2 okt

Seminarium om budgetpropositionen 2010

56

3-10 okt

Studieresa till Washington D.C

25

21 okt

Partipolitisk konferens med Socialdemokraterna

87

21-22 okt

Journalistutbildning på Mittuniversitetet i Sundsvall

35
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11 nov

Seminarium om solidaritetsförklaringen tillsammans med
Finlands ambassad, Svenska Atlantkommittén och AFF

134

12-13 nov

Journalistutbildning, JMK, Stockholm

33

16 nov

Journalistutbildning Södertörn högskola

27

17 nov

Journalistutbildning Södertörn högskola

34

18 nov

Journalistutbildning Södertörn högskola

23

18 nov

Seminarium om finanskrisen i Lettland

40

19 nov

Studentkonferens Luleå Tekniska Högskola

64

25 nov

Frukostmöte med USAs ambassadör, Matthew Barzun

73

2 dec

Seminarium om sjöfartsskydd i Göteborg

134

2 dec

Studentkonferens Mittuniversitetet i Östersund

57

16 dec

Studentkonferens Karlstad universitet

192

