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Dagordning Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas  
förbundskongressen 2019-04-06

1. Förbundskongressen öppnas

2. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysning 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av ordförande för kongressen 

6. Val av sekreterare för kongressen 

7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

8. Verksamhetsberättelse 

9. Ekonomisk berättelse 

10. Revisorernas berättelse 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Behandling av motioner/propositioner 

13. Fastställande av verksamhetens inriktning 

14. Fastställande av den ekonomiska inriktningen 

15. Fastställande av arvodering och medlemsavgifter 

16. Val av Förbundsordförande för en kongressperiod 

17. Val av vice Förbundsordförande för en kongressperiod 

18. Val av fem ledamöter för en kongressperiod 

19. Val av två ersättare för en kongressperiod 

20. Val av två revisorer samt en ersättare för en kongressperiod 

21. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en är sammankallande 

22. Val av två ledamöter till medaljkommitté (en tredje ledamot från styrelsen är 
sammankallande) 

23. Förbundskongressen avslutas
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Förtroendevalda 2017-2019

Förbundsstyrelse:
Ordförande  Sverker Göranson   
Vice ordf  Jerker Westdahl   
Ledamot  Karin Andersson   
   Tor Cavalli-Björkman  
   Jonas Alberoth   
   Hans Westin       
   Johan Sundin    
Ersättare  Peter Enström   
   Anna Wiktorsson   
  
   
   
Revisorer
Ordinarie  Claes Anell    
   Lars Andersson   
Ersättare  Monica Larsson   

Medaljkommité   
   Jonas Jonasson   
   Anders Sundin   

Valberedningen
   Bengt Wiktorsson    
   Lennart Bengtsson   
   Maria Sääf-Westin   
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Proposition 1 
 
Förbundsstyrelsen har på uppdrag av kongressen 2013 utrett 
förbundets kommunikation och namn. Förbundets namn speglar 
inte längre våra stadgar och vår verksamhet och namnet är 
dessutom exkluderande mot civila veteraner. För att stärka vårt 
varumärke och skapa enighet i vår kommunikation föreslår 
förbundsstyrelsen att förbundets namn efter kongressen 2019 ska 
vara "Sveriges Veteranförbund".  
 
Kongressen 2013 uppdrog åt styrelsen att utreda all förbundets kommunikation och dess 
namn utifrån syfte, mål och verksamhet. I projektgruppen som har utrett all kommunikation 
och namnet har såväl styrelsen som föreningar varit representerade tillsammans med personer 
med hög kompetens inom kommunikation. Gruppens och styrelsens slutsats är att förbundets 
namn, för att stärka varumärket och skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling, efter 
kongressen 2019 bör vara Sveriges Veteranförbund.  
 
FÖRBUNDETS NAMN SPEGLAR INTE SYFTET 
SVF:s syfte är att verka för alla Sveriges veteraner och deras nära. Svensk Veteran är den 
individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med 
uppgifter som har sanktionerats av världssamfund och/eller svenska statsmakten. Det 
innefattar även civila veteraner, som alltså inte tjänstgjort i basker. Därför är namnet 
Fredsbaskrarna missvisande för vad förbundet faktiskt gör och vilka det riktar sig till. 
 
VETERANUTREDNINGEN GER YTTERLIGARE TYNGD TILL 
VETERANBEGREPPET 
Även regeringens särskilda veteranutredning som presenterades 2014 slår fast att flera skäl 
ligger till grund för att begreppet veteran ska kunna tillskrivas såväl civil som militär 
personal. Det ger ytterligare tyngd åt att SVF fortsätter att anta veteranbegreppet och sluta sig 
starkt till det. 
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NAMNET FREDSBASKRARNA EXKLUDERAR CIVILA MEDLEMMAR 
Genom att ha ett namn som antyder att förbundet enbart är öppet för dem som gjort militär 
utlandsinsats och tjänstgjort i basker exkluderar man de potentiella medlemmar och 
medlemmar som inte tjänstgjort i basker. Att utestänga dessa individer från den symboliska 
och ceremoniella gemenskapen som förbundsnamnet utgör går enligt projektgruppen emot 
SVF:s värdegrund om kamratskap, omtanke och medmänsklighet. Att inte byta namn skulle 
således vara i strid med förbundets egna värderingar. 
 

För att: 

 

• tydligare välkomna civila veteraner som medlemmar 
• Skapa möjligheter att växa 
• Tydligare göra anspråk på det som förenar alla våra medlemmar – veteranbegreppet 

• Stärka veteranbegreppets ställning i Sverige, och därigenom öka svenskarnas erkänsla 

och respekt för veteranerna 
• Använda ett namn som stämmer överens med förbundets syfte och verksamhet 
• Använda ett namn som går i linje med regeringens veteranutrednings slutsatser, och 

därigenom signalera till politikerna att vi kan anamma utredningen och att det nu är 

upp till dem att också göra det 
• Stärka vårt varumärke och vår position i samhället 

 

föreslår Förbundsstyrelsen: 
 

– Att §1 i förbundets stadgar ändras till: "Förbundets namn är Sveriges Veteranförbund, 

vilket på engelska skall översättas med ’Swedish Veterans Federation’. Namnet 

förkortas SVF både på svenska och på engelska." 
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Frågor och svar i samband med styrelsens proposition om 
att byta namn på förbundet 
 
För att stärka förbundets varumärke och möjliggöra en fortsatt utveckling och 
tillväxt i förbundet, samt för att i enlighet med de stadgar som antogs 2013 inte 
exkludera civila medlemmar, föreslår förbundsstyrelsen kongressen att byta 
namn på förbundet till Sveriges Veteranförbund. 
 
 
 
Varför bör vi byta namn på förbundet? 
Av fyra orsaker: för att vi numera även inkluderar civila veteraner i vår verksamhet och i 

veteranbegreppet; för att stärka veteranernas ställning i samhället; för att göra förbundet 

tydligare för dem som inte känner till oss, vilket ger oss en starkare röst i Sverige, och för att 

underlätta för föreningarna att växa med fler medlemmar som gjort civil utlandstjänst.  
 
Vem bestämmer över förbundets namn? 
Det gör ni medlemmar. Vad vi ska heta i förbundet står i våra stadgar och det är bara 

kongressen som kan ändra stadgarna. På kongressen har alla föreningar rösträtt.  
 
På vilket sätt hämmas förbundet och föreningarna om förbundet inte byter 
namn? 
Färre medlemmar, mindre möjlighet till kanslistöd och mindre inflytande i samhället. Att 

fortsätta att använda baskern i något så centralt som vårt namn gör att vi får svårare att växa 

bland civila veteraner, som inte identifierar sig med baskern. Bland civila veteraner finns i 

dag den största rekryteringspotentialen och att exkludera dem gör att vi inte växer i den takt vi 

vill, vilket i sin tur går ut över både hur mycket pengar vi får in från medlemmar och externa 

samarbetspartner, vilket stöd förbundet kan ge till er föreningar och hur stor möjlighet vi får 

på ett nationellt plan att påverka beslutsfattare på olika nivåer.  
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Måste föreningarna också byta namn? 
Nej. Föreningarna är självständiga och väljer själva vilket namn som ska vara deras 

föreningsnamn.  
 
Vad innebär detta för min förening? 
På kort sikt innebär förändringen ingenting för din förening, men på lång sikt är det 

naturligtvis till nytta för er att tillhöra ett förbund som blir starkare och har mer att säga till 

om i samhället och i veteranpolitiken. De föreningar som vill kommer fortfarande få heta 

Fredsbaskrarna.  
 
Hur går namnbytet till? 
Namnet bestäms på förbundskongressen i april 2019. Efter det kommer vi kunna använda vårt 

nya namn officiellt i vår kommunikation. På hemsidan, i mailsvansar och i andra digitala 

kanaler kommer det gå snabbt att byta till det nya namnet, medan trycksaker med mera 

kommer få det nya namnet successivt allteftersom vi behöver beställa nya upplagor.  
 
Bytte vi inte namn 2013? 
Förbundets namn diskuterades på kongressen 2013. Beslutet som togs då var att tillfälligt 

lägga till "Sveriges Veteranförbund" framför det gamla namnet "Fredsbaskrarna" och att 

uppdra åt styrelsen att ta fram ett förslag till kongressen 2015 om vilket namn som är mest 

gynnsamt för förbundet i framtiden. Förslaget arbetades fram 2014 och har sedan dess 

cirkulerat och diskuterats i olika sammanhang, som till exempel förbundsråd. 
 
Vad innebär namnbytet för vår respekt och erkänsla som veteraner? 
Genom att anta namnet "Sveriges Veteranförbund" signalerar vi att det är vi som är 

Veteranerna med stort V. Det gör det lättare för förbundet att lyckas med det opinionsbildande 

arbetet med att få fler att förknippa ordet veteran med en internationell insats, med särskild 

kompetens och med någon som verkligen förtjänar respekt och erkänsla för sin insats. På sikt 

betyder alltså namnbytet mycket för den attityd som du som veteran möter i vardagen. 
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På vilket sätt stämmer Fredsbaskrarna inte överens med SVF:s syfte och 
verksamhet? 
SVF:s syfte är att vara en kamratlig, omtänksam och medmänsklig organisation för både 

civila och militära svenska veteraner. Att använda ett begrepp i namnet som alla medlemmar 

inte kan identifiera sig med är inte varken särskilt kamratligt, omtänksamt eller medmänskligt 

och visar upp en felaktig bild av vår verksamhet.  

 
Kan SVF ge styrka till veteranbegreppet? 
Veteran kan i Sverige i dag betyda flera olika saker, men ingen betydelse har riktigt tagit 

"ensamrätten". Regeringens veteranutredning som lämnade sitt slutbetänkande våren 2014 

använder begreppet veteran på samma sätt som SVF använder det – som beteckning på en 

person som gjort civil eller militär utlandsinsats – och utomlands är begreppet veteran mycket 

tydligare kopplat till en person som gjort utlandsinsats än vad det är i Sverige. Det gör att 

SVF har goda förutsättningar för att lyckas stärka den kopplingen även i Sverige, och ett led i 

det är att anta veteranbegreppet tydligare redan i förbundets namn.  
 
Är det inte dyrt att byta namn? 
Egentligen inte. Vi har inte några stora material- eller produktlager som måste slängas för att 

de har fel förbundsnamn, utan det handlar bara om en liten del material som kan behöva bytas 

tidigare än vad som annars hade varit nödvändigt. Registreringsavgiften till Patent- och 

registeringsverket för namnbytet är bara på några hundralappar. Eftersom namnbytet är 

förberett sedan flera år har kostnaderna för det kunnat minimeras.  
 
Vad händer med allt material med det gamla namnet? 
Eftersom vi förberett för ett smidigt namnbyte under väldigt lång tid har vi i dag inte särskilt 

mycket material som behöver bytas ut. Under en övergångsperiod kommer både det gamla 

och det nya namnet figurera i olika sammanhang, men så snart som möjligt kommer vi att 

fasa in det nya.  
 
Vad händer med den gamla logotypen? 
Styrelsen har tillsatt en grupp som gjort om förbundets grafiska profil för att stärka vårt 

varumärke och vår ställning. Den gruppen har inte velat arbeta något med logotypen förrän 
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det nya namnet är klart, men så snart det är det kommer styrelsen att återuppta arbetet med att 

ge även vår logotyp ett lyft så att den passar förbundets verksamhet och syfte.  
 
Vad vinner förbundet långsiktigt på att byta namn? 
Förbundet får en stärkt ställning genom att det blir tydligare vilka vi är och vad vi gör. Genom 

att bli mindre exkluderande mot civila veteraner kommer vi också ha lättare att växa och att få 

till stånd olika samarbeten som kan ge oss starkare ekonomisk ställning och därmed större 

möjlighet att ge er i föreningarna mer stöd. Genom att namnet Sveriges Veteranförbund är 

tydligare för den oinsatta vinner vi också i att Sveriges veteraner får en stärkt ställning och 

mer respekt och erkänsla.  

 
Hur har det nya namnet arbetats fram? 
Styrelsen har utsett en arbetsgrupp med både personer som är erkänt kunniga inom 

kommunikation och varumärkesbyggnad och representanter från föreningarna och från 

styrelsen. Gruppens uppgift var att utreda hur förbundets kommunikation bör utformas med 

hänsyn till de nya stadgar som antogs på kongressen 2013 och till regeringens 

veteranutredning som genomförts 2012–2014, med syfte att stärka förbundets varumärke. 

Gruppen har tagit fram en ny kommunikationsstrategi, kommunikationsplan och grafisk profil 

för förbundet och för medlemstidningen och kom slutligen fram till att namnet Fredsbaskrarna 

utgjorde ett hinder för att få kommunikationen att passa de nya stadgarna och 

veteranutredningen. Gruppen presenterade därför sitt förslag till namn som bättre gynnar 

förbundet och dess varumärke för styrelsen som, efter att ha låtit det nya namnet diskuteras i 

olika sammanhang och mogna, i sin tur presenterade det som en proposition till 

förbundskongressen 2019.  
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På vilket sätt stämmer Fredsbaskrarna inte överens med SVF:s syfte och 
verksamhet? 
SVF:s syfte är att vara en kamratlig, omtänksam och medmänsklig organisation för både 

civila och militära svenska veteraner. Att använda ett begrepp i namnet som alla medlemmar 

inte kan identifiera sig med är inte varken särskilt kamratligt, omtänksamt eller medmänskligt 

och visar upp en felaktig bild av vår verksamhet.  

 
Kan SVF ge styrka till veteranbegreppet? 
Veteran kan i Sverige i dag betyda flera olika saker, men ingen betydelse har riktigt tagit 

"ensamrätten". Regeringens veteranutredning som lämnade sitt slutbetänkande våren 2014 

använder begreppet veteran på samma sätt som SVF använder det – som beteckning på en 

person som gjort civil eller militär utlandsinsats – och utomlands är begreppet veteran mycket 

tydligare kopplat till en person som gjort utlandsinsats än vad det är i Sverige. Det gör att 

SVF har goda förutsättningar för att lyckas stärka den kopplingen även i Sverige, och ett led i 

det är att anta veteranbegreppet tydligare redan i förbundets namn.  
 
Är det inte dyrt att byta namn? 
Egentligen inte. Vi har inte några stora material- eller produktlager som måste slängas för att 

de har fel förbundsnamn, utan det handlar bara om en liten del material som kan behöva bytas 

tidigare än vad som annars hade varit nödvändigt. Registreringsavgiften till Patent- och 

registeringsverket för namnbytet är bara på några hundralappar. Eftersom namnbytet är 

förberett sedan flera år har kostnaderna för det kunnat minimeras.  
 
Vad händer med allt material med det gamla namnet? 
Eftersom vi förberett för ett smidigt namnbyte under väldigt lång tid har vi i dag inte särskilt 

mycket material som behöver bytas ut. Under en övergångsperiod kommer både det gamla 

och det nya namnet figurera i olika sammanhang, men så snart som möjligt kommer vi att 

fasa in det nya.  
 
Vad händer med den gamla logotypen? 
Styrelsen har tillsatt en grupp som gjort om förbundets grafiska profil för att stärka vårt 

varumärke och vår ställning. Den gruppen har inte velat arbeta något med logotypen förrän 



46 Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) - Gula Bandet
Kongresshandlingar 2019-04-06

 
 
 
 
 
 
 

Sidan 1 av 1  
 
 

 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) 
Swedish Veterans Federation (SVF) 
Member of the World Veterans Federation (WVF) 

 

 
Proposition nr 2 till Kongressen 2019 
 
Proposition gällande ändring av stadgar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att följande ändringar av stadgarna genomförs. 
 
 

1. §1 Namn 
Förbundets namn ändras till Sveriges Veteranförbund. Den engelska översättningen 
Swedish Veterans Federation bibehålles. 
 

2. §3 Målsättning 
a. Ny punkt läggs till:  

• veteraner ska ses som en tillgång i samhället och ska känna stolthet för sin insats. 
Samhället ska vara stolt över deras insats och visa respekt, erkänsla och 
uppskattning 

b. punkten ”prioritera och stödja landets lokalföreningar…” ändras till ”prioritera 
och stödja förbundets föreningar…”   

 
3. §5 Organisation 

Fjärde meningen ändras till ”Förbundets bas är föreningarna.” 
 

4. §10 Förbundsstyrelse 
Texten korrigeras i första meningen till att styrelsen består av fem ledamöter. Detta 
ändrades i §8 på kongressen 2017, men justerades inte i §10. 

 
 
 
Se de kompletta nya stadgarna på sidan 60-64 i detta dokument. 
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Proposition till Sveriges Veteranförbund Fredbaskrarnas 
kongress 2019 
 

 

 

 

Styrelsens arvode 
 

Styrelsearvodena, liksom kansliets löneutveckling, bör följa de statliga avtalen. Detta bör avseende 
styrelsen fortsatt beslutas av kongressen varvid två år hanteras per beslutstillfälle.  

Följande föreslås för 2019 respektive 2020: 

Befattning Nuvarande arvode 
per år 

1 april 2019 1 april 2020 

Förbundsordförande 65 000 kr 67 600 kr 68 900 kr 
Vice Förbundsordförande 35 000 kr 36 400 kr 37 100 kr 
Ledamöter 20 000 kr 20 800 kr 21 200 kr 
Totalt Arvode med 5 ledamöter 200 000 kr 208 000 kr 212 000 kr 

 

2 % per år är på ett ungefär den allmänna kostnads- och löneutvecklingen i Sverige de senaste åren. 

Datum och nivå är satta för att följa det kollektiva avtalet. 

 

 

 

Stockholm 2019-02-14 

 

 

Styrelsen 
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3. §5 Organisation 

Fjärde meningen ändras till ”Förbundets bas är föreningarna.” 
 

4. §10 Förbundsstyrelse 
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Se de kompletta nya stadgarna på sidan 60-64 i detta dokument. 
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Svar på motion angående bemanning av förbundsstyrelsen 
(Lars Berglund) 

 

Enligt våra stadgar finns det inga platser i styrelsen som är vikta för olika organisationer eller 
yrkesgrupper. Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på en lämpligt sammansatt styrelse 
som tillsammans kan representera vårt förbund både inåt och utåt. Valberedningen får skapa denna 
sammansättning med hjälp av individer som totalt sett representerar de olika organisationer som 
har bidragit till utlandsverksamheten.  

Denna konstellation av personer bör bestå av både män och kvinnor samt i varierande ålder. 
Sammansättningen kommer av naturliga skäl att variera över tiden inte minst beroende på intresset 
från individer att ta på sig styrelseuppdrag. 

Valberedningens förslag till kongressen 2019 innehåller följande kategorier av personal 

• Män (6 st) 
• Kvinnor (3 st) 
• Officerare (fd) 
• Reservofficerare 
• Soldater 
• Polis 
• Folke Bernadotte Akademien 
• Kriminalvården 
• I varierande ålder  

Motionens intention kan därför anses som uppfylld och kan därmed anses besvarad. 
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Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 2019-2021

Valberedningens förslag till styrelse m.m. i Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna 2019-2021 

Förbundsstyrelse 

Ordförande 
Vice ordf 
Ledamot 

Ersättare 

Revisorer 

Ordinarie 

Ersättare 

Medaljkommite 

Sverker Göranson 
Jerker Westdahl 
Tor Cavalli-Björkman 
Maria Appelblom 
Jonas Alberoth 
Karin Andersson 
Hans Westin 
Peter Enström 
Anna Wiktorsson 

Johan Mattson 
Lars Andersson 
Anders Broman 

Jonas Jonasson 
Anders Sundin 

Solna, Göteborg och Norrtälje 2019-02-07 

Omval 
Omval 
Omval 
Nyval 
Omval 
Omval 
Omval 
Omval 
Omval 

Nyval 
Omval 
Nyval 

Omval 
Omval 
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Förbundsplan 2019 – 2021  

1 Inledning 
Förbundsplanen beskriver Sveriges Veteranförbund (SVF) för de kommande tre åren.  

 
• målsättning och värdegrund 
• syfte 
• vision och mål 
• strategi och beskrivningar av fokusområden samt  
• verksamhet och ekonomisk plan i stort  

 
Förbundsplanen beslutas av kongressen på förslag av styrelsen. Förbundsplanen omsätts till en årlig 
verksamhetsplan. Verksamhetsplan och budget är en detaljerad plan för förbundets verksamhet, 
intäkter och utgifter under ett kalenderår. Verksamhetsplan och budget beslutas av Förbundsstyrelsen. 

2 Målsättning och värdegrund (enligt våra stadgar) 
 
§ 3 MÅLSÄTTNING 
SVF är förbundet som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr 
sig om att hjälpa utsatta människor i världen. 
SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar den kamratskap 
som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser. Detta innebär att förbundet skall 
åstadkomma en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro för veteraner, anhöriga och andra 
medmänniskor genom att, 
• vårda FN:s traditioner och ändamål 

• såsom medlem av WVF verka för deras målsättningar 
• genomföra kamratstödjande verksamheter och verka socialt bland medlemmarna 
• stödja medlemmar före, under och efter internationell tjänst samt deras anhöriga 
• i enlighet med tecknade avtal utbilda och driva kamratstödjande verksamhet samt stödja även dem 
som inte är medlemmar och som ryms inom ramen för förbundets verksamhetsområde 
• prioritera och stödja landets lokalföreningar i uppbyggnad och utveckling 
• ta initiativ och stödja kontakter med andra förbund och föreningar, samt organisationer, både 

nationella och internationella, med samma intresseinriktning 
• verka för veteranernas erkänsla och respekt 
• förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet 
 
 

Valberedningens förslag till styrelse m.m. i Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna 2019-2021 

Förbundsstyrelse 

Ordförande 
Vice ordf 
Ledamot 

Ersättare 

Revisorer 

Ordinarie 

Ersättare 

Medaljkommite 

Sverker Göranson 
Jerker Westdahl 
Tor Cavalli-Björkman 
Maria Appelblom 
Jonas Alberoth 
Karin Andersson 
Hans Westin 
Peter Enström 
Anna Wiktorsson 

Johan Mattson 
Lars Andersson 
Anders Broman 

Jonas Jonasson 
Anders Sundin 

Solna, Göteborg och Norrtälje 2019-02-07 

Omval 
Omval 
Omval 
Nyval 
Omval 
Omval 
Omval 
Omval 
Omval 

Nyval 
Omval 
Nyval 

Omval 
Omval 
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§ 4 VÄRDEGRUND 
SVF:s värdegrund vilar på Förenta Nationernas stadgar, internationell rätt, mänskliga rättigheter samt 
främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde. 
SVF såsom medlemsorganisation i World Veterans Federation (WVF) arbetar också i enlighet med 
dess stadgar. Förbundets värdegrund sammanfattas med tre ledord vilande på FN:s ändamålsgrund: 
 
Kamratskap: Skapar band mellan individer och grupper genom dialog och handling, vilket ökar 
förståelsen och stärker gemenskapen. 
Omtanke: Bidrar till ökad samhörighet inom familj och enhet genom att lyssna aktivt på varandra och 
beakta våra unika livssituationer. 
Medmänsklighet: Främjar utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationer genom att vi 
försöker tillse att de mänskliga rättigheterna efterlevs både lokalt och globalt. 

3 Vårt syfte 
SVF arbete syftar till att samtliga veteraner i Sverige ska mötas av erkänsla och att deras insats ska 
värdesättas av samhället. De ska få det stöd de behöver.  
 
SVF leder, utvecklar och samlar alla Sveriges veteraner och anhöriga samt bidrar till veteranpolitikens 
fortsatta utveckling. 

4 Vår vision 
SVF värnar om veteranerna och deras familjer före, under och efter utlandstjänstgöring. Förbundet 
visar sitt engagemang genom kamratstöd, information och erfarenhetsutbyte i samarbete med de 
myndigheter och organisationer som sänder ut personal i internationella insatser.  
 
Verksamheten ska skapa en positiv bild av veteranen som en god tillgång i och för samhället. Vi ska 
på olika sätt ge extra stöd till de som är i behov att detta. Då blir vi alla stolta veteraner och samhället 
känner stolthet tillsammans med oss. 
 

5 Mål till 2020 
SVF som helhet ska vara ett allmänt känt förbund med självständiga och aktiva föreningar och ha ett 
medlemsantal på upp emot 6 000 medlemmar, varav andelen civila veteraner ska öka. 

• Ekonomin och verksamheten ska vara i balans 
• Gula Bandet verksamheten ska organiseras och drivas så att den kan få ”90-konto status” 
• Insamlingsarbetet via Gula Bandet ska göra det möjligt att dela ut minst 75 % av insamlade 

medel per år i ekonomiskt stöd 
• Föreningsantalet ska ha ökat med någon eller några föreningar per år. 
• Det ska finnas minst en kamratstödjare i varje län 
• Förutom Försvarsmakten ska andra myndigheter ingå som ekonomiska stöttepelare i 

verksamheten. 
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6 Vår strategi 
SVF verksamhet fokuserar på veteran- och anhörigstöd samt opinionsbildning och kunskapsspridning. 
En väl fungerande representativ och utvecklad organisation samt ett bra samarbete med relevanta 
aktörer inom insats- och veteranområdet är basen för att nå våra mål. 
 
Fokusområden: 

1. Veteran- och anhörigstöd 
2. Kunskapsspridning och opinionsbildning 
3. Medlemsutveckling 
4. Organisationsutveckling  
5. Samverkan 

 

6.1 Veteran- och anhörigstöd 
SVF verkar för att veteraner och anhöriga ska få det stöd de behöver. Stödet ska utgå från ansvariga 
myndigheter, organisationer och samhället i övrigt, före, under och efter insats. SVF har lång 
erfarenhet av kamratfrämjande verksamhet samt en väl utvecklad organisation för kamratstöd. 
Kamratstödet behöver dock ständigt utvecklas och vidmakthållas för att kunna möta nya behov och 
förändringar. Även den kamratfrämjande verksamheten bör utvecklas med fler träffplatser och fler 
aktiviteter för veteraner och deras anhöriga i olika delar av landet. 
 
SVF ska, både som förbund och på föreningsnivå, utveckla sin förmåga vad gäller stöd till anhöriga, i 
samarbete med Invidzonen och Soldathemsförbundet, för att bättre kunna verka för hela 
veteranfamiljen. 
 
Veteran- och anhörigstödet ska genom ett närmare samarbete med utsändande myndigheter utvecklas 
inom faserna ”före och under insats”. Fasen ”efter insats” kommer dock fortfarande att vara 
tyngdpunkten för SVF verksamhet. 
 

6.2 Kunskapsspridning och opinionsbildning 
SVF ska bidra till kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte inom insats- och veteranområdet. 
Genom nära samarbete inom förbundet med medlemmarna håller sig SVF uppdaterade om aktuella 
frågor för veterankollektivet. Samarbete med berörda myndigheter, politiker och andra relevanta 
aktörer i samhället bidrar till SVF kunskapsuppbyggnad. SVF samlar in kunskap och erfarenheter från 
andra länder inom ramen för samarbetet med NVF (Nordic Veteran Federation) och WVF (World 
Veteran Federation). SVF ska följa och om möjligt initiera forskning som bidrar till 
kunskapsuppbyggnad inom veteranområdet.  
 
Som en del av kunskapsuppbyggnaden och kunskapsspridandet ska SVF vårda och synliggöra 
veterankollektivets erfarenheter och traditioner. SVF ska aktivt medverka i aktiviteter som bidrar till 
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att ge veteraner och deras anhöriga erkänsla. Större aktiviteter som arrangeras av SVF ska synliggöras 
och om möjligt göras tillgängliga för allmänheten 
 
Genom aktivt kommunikations- och informationsarbete bidrar SVF till kunskapsspridning och 
opinionsbildning. SVF ska vara en aktiv rådgivare gentemot politiska företrädare, myndigheter och 
representera det samlade veterankollektivet.  
 
Bilden av SVF ska stärkas så att den tydlig kommunicerar vår vision och mål. Namn, logotyp och 
grafisk profil är viktiga delar som hela tiden ska utvecklas för att motsvara våra mål. Budskapet att vi 
representerar hela veterankollektivet och anhöriga som en positiv samhällsresurs är viktigt. 
 
SVF förmåga att bedriva lokal kunskapsspridning och opinionsbildning genom föreningarna ska 
utvecklas. Föreningarna ska genomföra lokala aktiviteter och medverka på olika arrangemang som 
synliggör veteraner och anhöriga för allmänheten. SVF och enskilda medlemmar kan bidra med att 
öka kunskapen om internationella freds-, krishanterings- och humanitära insatser genom föredrag, 
besök och andra aktiviteter. 
 

6.3 Medlemsutveckling 
SVF medlemsantal ska ökas för att vara representativt för veterankollektivet. Aktiviteter som 
tillvaratar medlemmarnas intressen, leder till ökad kunskapsspridning samt synliggör veteraner och 
anhöriga i samhället är vår främsta möjlighet till ökad medlemsrekrytering. Detta kompletteras med 
riktade rekryteringsaktiviteter till framförallt nya grupper såsom insatta förband och grupper av civila 
veteraner. Alternativa möjligheter till medlemskap ska undersökas för att göra det lättare för fler att bli 
medlemmar och mervärdet av att vara medlem måste utvecklas och kommuniceras på ett tydligt sätt. 
 
Ett ökat medlemsantal är viktigt för att SVF ska kunna uppfattas som en betydande och naturlig 
företrädare för Sveriges veteraner och deras anhöriga. Föreningarna är den viktigaste aktören för att 
genomföra ett effektivt rekryteringsarbete på bredden. Detta sker genom att skapa attraktiva aktiviteter 
på träffplatser för veteraner och deras anhöriga och att aktivt söka kontakt med presumtiva 
medlemmar. SVF kansli ska utarbeta ändamålsenligt material för rekrytering och centralt anordnade 
rekryteringskampanjer. 
 

6.4 Organisationsutveckling 
En väl fungerande representativ organisation är basen för vår verksamhet.  
 
SVF ska ha en bra geografisk spridning på sina medlemsföreningar och träffplatser så att vi kan möta 
och engagera veteraner, anhöriga och samhället i övrigt. Föreningarna ska representera alla veteraner 
och anhöriga. Föreningarna ska genom organisations- och verksamhetsstöd samt utbildning ges 
förutsättningar att bedriva veteran- och anhörigstöd samt lokal opinionsbildning och 
kunskapsspridning. Ett närmare samarbete mellan kansli och föreningar ska utvecklas för att 
säkerställa ett bra informationsutbyte. 
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Förbundsstyrelsen ska kontinuerligt utveckla formerna för att ge erforderlig styrning. Samarbetet 
mellan föreningarna och kansliets tillgänglighet ska öka. Möjligheterna för tillfälliga förstärkningar av 
kansliet genom t.ex. frivilliga insatser av medlemmar bör utvecklas. 
 
Förutsättningar för kansliet att under den kommande mandatperioden flytta till Stockholmstrakten ska 
undersökas. Inom ramen för detta ska möjligheterna till att samgrupperas med annan 
veteranorganisation kartläggas.  
 
En stabil ekonomi är en förutsättning för en fungerande organisation. Nuvarande statsbidrag bör 
utvecklas och kompletteras med ekonomiskt stöd från andra utsändande myndigheter och näringslivet. 
 

6.5 Samverkan 
Stöd till veteraner och anhöriga är en fråga för hela samhället. SVF ska, som ledande ideell 
organisation inom veteranområdet, samverka med alla nationella och internationella aktörer med fokus 
på utsändande myndigheter samt politiker och ideella organisationer. 
 
Föreningarnas samverkan med kommuner, landsting, organisationer och politiker på regional och 
lokal nivå ska utvecklas. Syftet är att bättre kunna tillvarata medlemmarnas intressen, bidra till 
kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning och opinionsbildning. Samverkan är viktig för att bedriva en 
resurseffektiv och koordinerad verksamhet. 
 
Den internationella samverkan med NVF och WVF syftar till kunskapsuppbyggnad och 
erfarenhetsutbyte. Efterhand som veteranarbetet utvecklas i Sverige bör SVF överväga hur aktiv roll 
förbundet ska ha i det internationella samarbetet.  
 
Ekonomisk plan (områdesnivå). 
Finansiering (Alla)   
    

Radetiketter 
Summa av Budget 
2019 

Summa av Budget 
2020 

Summa av Budget 
2021 

Evenemang -766 854  -520 643  -656 496  
Finansiering 7 924 900  8 279 679  8 468 098  
Föreningar -618 650  -762 828  -814 285  
Kamratstöd -222 200  -226 644  -231 177  
Kommunikation -1 371 000  -1 481 420  -1 511 048  
Ledning -4 980 767  -4 971 078  -5 090 959  
Totalsumma -34 571  317 065  164 133  
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Ekonomisk plan projektnivå 
 
Evenemang 

Radetiketter 
Summa av 
Budget 2019 

Summa av 
Budget 2020 

Summa av 
Budget 2021 

Almedalsveckan 2019 -15 000  -15 300  -15 606  
FN dagen 2019 -22 440  -22 889  -23 347  
Folk och Försvar 2019 -10 000  -10 200  -10 404  
Förbundsaktivitet 2019 -45 000  -72 800   
Kongress 2019 -192 400   -200 096  
Nordic Veteran MC FM 2019 -90 000    
Veterandagen 2019 -18 000  -18 360  -18 727  
Veterangolf 2019 -10 200  -10 404  -10 612  
Veteranmarschen 2019 -160 000  -163 200  -166 464  
Veteranmarschen 2020 -20 000  -20 000  -20 000  
ÖS Halmstad 2019 -183 814  -187 490  -191 240  

Totalsumma -766 854  -520 643  -656 496  
 
Finansiering 

 
Föreningar 

Radetiketter 
Summa av 
Budget 2019 

Summa av 
Budget 2020 

Summa av 
Budget 2021 

Föreningsstöd 1 2019 -362 250  -450 000  -487 500  

Föreningsstöd 2/riktad insats 2019 -185 000  -240 000  -252 500  
Info FM 2019 -10 200  -10 404  -10 612  

Info Övriga 2019 -61 200  -62 424  -63 672  
Återträff 2019 -1 0  0  0  

Återträff 2019 -2 0  0  0  
Återträff 2019 -3 0  0  0  

Återträff 2019 -4 0  0  0  
Återträff 2019 -5 0  0  0  

Totalsumma -618 650  -762 828  -814 285  

Radetiketter 
Summa av 
Budget 2019 

Summa av 
Budget 2020 

Summa av 
Budget 2021 

Finansiering FM 2019 6 814 000  6 899 679  6 973 098  
Finansiering Sveriges Veteranförbund  2019 1 110 900  1 380 000  1 495 000  

Totalsumma 7 924 900  8 279 679  8 468 098  
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Kamratstöd 

 
Kommunikation 

Radetiketter 
Summa av 
Budget 2019 

Summa av 
Budget 2020 

Summa av 
Budget 2021 

Informatörsutbildning 2019 -110 000  -112 200  -114 444  
Kommunikation 2019 -1 161 000  -1 267 220  -1 292 564  
Profilprodukter 2019 -100 000  -102 000  -104 040  

Totalsumma -1 371 000  -1 481 420  -1 511 048  
 
Ledning 

Radetiketter 
Summa av 
Budget 2019 

Summa av 
Budget 2020 

Summa av 
Budget 2021 

Administration 2019 -700 000  -714 000  -728 280  
Arbetsmiljö 2019 -40 000  -40 800  -41 616  
Expertråd 2019 0  0  0  
Flytt av kansli -100 000    
Förbundsråd 2019 0  0  0  
Gula Bandet administration 2019 60 000  61 200  62 424  
Hedersvakt 2019 -20 400  -20 808  -21 224  
Kostnad för Styrelsearvoden 2019 -284 781  -284 781  -284 781  
Kostnader för Tjänstemän 2019 -2 703 380  -2 764 537  -2 831 818  
Kostnader Företagsledare 2019 -801 466  -819 406  -839 141  
Ledning 2019 -70 000  -71 400  -72 828  
MentorPool 2019 0  0  0  
Museum 2019 -59 200  -60 384  -61 592  
NVF aktiviteter 2019 -40 000  -40 800  -41 616  
Post och kontorsmateriel 2019 -73 440  -74 909  -76 407  
Samverkansmöten 2019 -20 400  -20 808  -21 224  
Styrelsemöten 2019 -81 600  -83 232  -84 897  
Valberedning   -10 400   -10 816  
WVF aktiviteter 2019 -35 700  -36 414  -37 142  

Totalsumma -4 980 767  -4 971 078  -5 090 959  
 

Radetiketter 
Summa av 
Budget 2019 

Summa av 
Budget 2020 

Summa av 
Budget 2021 

Grundutbildning Kamratstödjare 2019 -76 500  -78 030  -79 591  
Kamratstöd årlig (kamratstödsträffar) 2019 -110 000  -112 200  -114 444  
Nordisk utbildning Kamratstödjare 2019 -25 500  -26 010  -26 530  
Uppskattning under insats 2019 -10 200  -10 404  -10 612  

Totalsumma -222 200  -226 644  -231 177  
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Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) 
Swedish Veterans Federation 
Member of the World Veterans Federation (WVF) 

Ekonomisk plan projektnivå 
 
Evenemang 

Radetiketter 
Summa av 
Budget 2019 

Summa av 
Budget 2020 

Summa av 
Budget 2021 

Almedalsveckan 2019 -15 000  -15 300  -15 606  
FN dagen 2019 -22 440  -22 889  -23 347  
Folk och Försvar 2019 -10 000  -10 200  -10 404  
Förbundsaktivitet 2019 -45 000  -72 800   
Kongress 2019 -192 400   -200 096  
Nordic Veteran MC FM 2019 -90 000    
Veterandagen 2019 -18 000  -18 360  -18 727  
Veterangolf 2019 -10 200  -10 404  -10 612  
Veteranmarschen 2019 -160 000  -163 200  -166 464  
Veteranmarschen 2020 -20 000  -20 000  -20 000  
ÖS Halmstad 2019 -183 814  -187 490  -191 240  

Totalsumma -766 854  -520 643  -656 496  
 
Finansiering 

 
Föreningar 

Radetiketter 
Summa av 
Budget 2019 

Summa av 
Budget 2020 

Summa av 
Budget 2021 

Föreningsstöd 1 2019 -362 250  -450 000  -487 500  

Föreningsstöd 2/riktad insats 2019 -185 000  -240 000  -252 500  
Info FM 2019 -10 200  -10 404  -10 612  

Info Övriga 2019 -61 200  -62 424  -63 672  
Återträff 2019 -1 0  0  0  

Återträff 2019 -2 0  0  0  
Återträff 2019 -3 0  0  0  

Återträff 2019 -4 0  0  0  
Återträff 2019 -5 0  0  0  

Totalsumma -618 650  -762 828  -814 285  

Radetiketter 
Summa av 
Budget 2019 

Summa av 
Budget 2020 

Summa av 
Budget 2021 

Finansiering FM 2019 6 814 000  6 899 679  6 973 098  
Finansiering Sveriges Veteranförbund  2019 1 110 900  1 380 000  1 495 000  

Totalsumma 7 924 900  8 279 679  8 468 098  
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STADGAR 
2019 

 
§ 1 NAMN 
Förbundets namn är Sveriges Veteranförbund, vilket på engelska skall översättas med 
”Swedish Veterans Federation ”. Namnet förkortas SVF både på svenska och på engelska. 

 
§ 2 FÖRBUNDSIDÉ 
SVF är en intresseorganisation med tillhörighet till World Veterans Federation (WVF) 
och verkar tillsammans med Försvarsmakten och övrig offentlig och privat sektor i 
Sverige, Norden och det Nordiska närområdet. SVF verkar för veteraner och deras nära. 

 
§ 3 MÅLSÄTTNING 
SVF är förbundet som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som 
brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. 
SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar 
den kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser. 
Detta innebär att förbundet skall åstadkomma en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro 
för veteraner, anhöriga och andra medmänniskor genom att, 

• stödja medlemmar före, under och efter internationell tjänst samt deras anhöriga 
• veteraner ska ses som en tillgång i samhället och ska känna stolthet för sin insats. 

Samhället ska vara stolt över deras insats och visa respekt, erkänsla och uppskattning 
• genomföra kamratstödjande verksamheter och verka socialt bland medlemmarna 
• verka för veteranernas erkänsla och respekt 
• prioritera och stödja landets föreningar i uppbyggnad och utveckling 
• i enlighet med tecknade avtal utbilda och driva kamratstödjande verksamhet samt 

stödja även dem som inte är medlemmar och som ryms inom ramen för förbundets 
verksamhetsområde 

• ta initiativ och stödja kontakter med andra förbund och föreningar, samt 
organisationer, både nationella och internationella, med samma 
intresseinriktning 

• vårda FN:s traditioner och ändamål 
• såsom medlem av WVF verka för deras målsättningar 
• förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet 

§ 4 VÄRDEGRUND 
SVF:s värdegrund vilar på Förenta Nationernas stadgar, internationell rätt, mänskliga 
rättigheter samt främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors 
lika värde. 
SVF såsom medlemsorganisation i World Veterans Federation (WVF) arbetar också i 
enlighet med dess stadgar. 
Förbundets värdegrund sammanfattas med tre ledord vilande på FN:s ändamålsgrund: 
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Kamratskap: Skapar band mellan individer och grupper genom dialog och handling, 
vilket ökar förståelsen och stärker gemenskapen. 

 
Omtanke: Bidrar till ökad samhörighet inom familj och enhet genom att lyssna aktivt på 
varandra och beakta våra unika livssituationer. 

 
Medmänsklighet: Främjar utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationer 
genom att vi försöker tillse att de mänskliga rättigheterna efterlevs både lokalt och 
globalt. 

 
§ 5 ORGANISATION 
Förbundet är en rikstäckande organisation. Den består av en kongress, vilken är högsta 
beslutande organ inom förbundet. Förbundet leds av en förbundsstyrelse som väljs på 
kongressen. Förbundets bas är föreningarna. Förbundsstyrelsen beslutar om 
anslutning. Organisationer och myndigheter kan vara stödmedlemsorganisationer. Den 
dagliga ledningen av förbundet genomförs av ett centralt kansli. 

 
§ 6 MEDLEMSKAP 
Förbundet tolkar begreppet veteran på följande sätt: 
Svensk veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller 
beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten. 
SVF är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan, samt vill 
stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning. 

• Medlemskap beviljas den som uppfyller förutsättningarna i första stycket och betalat 
medlemsavgift. 

• Föreningar, förbund och organisationer som vill stödja förbundet och verka för dess 
syften och målsättning kan ansöka om stödmedlemskap i SVF. Dessa föreningar, 
förbund och organisationer betalar en särskild medlemsavgift. 

• Förbundsstyrelsen kan utse hedersmedlem. Beslutet presenteras för ordinarie 
kongress och införs i kongressprotokollet. Hedersmedlem betalar ingen 
medlemsavgift. 

• Alla som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning kan beviljas 
stödmedlemskap. Stödmedlemskap inom SVF medger närvaro vid kongress men inte 
rösträtt. 

Ny medlem som tecknar medlemskap efter den 1 augusti har även betalt för nästkommande 
år. Medlemskapet är gratis första året om det tecknas i samband med mission/insats.  
Medlemskap tecknas för ett år i taget. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.  

 
§7 UTESLUTNING 
Medlem eller förening som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot förbundets stadgar, 
värdegrund eller på annat sätt skadar förbundet kan efter styrelsens beslut med omedelbar 
verkan uteslutas ur förbundet. 
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§ 8 KONGRESS 
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Kongress ska hållas vartannat år före maj 
månads utgång. 
Kallelse sker senast tre månader före kongressen. Föreningar anmäler sina delegater och 
eventuella ersättare senast en månad innan kongressen. Motioner till kongressen skall vara 
styrelsen tillhanda senast två månader före kongressen både skriftligt och digitalt. 
Nomineringar till uppdrag inom styrelse, valberedning, medaljkommitté samt revisorer ska 
via föreningarna vara valberedningen tillhanda under motionstiden. Det åligger 
förbundskansliet att på uppdrag av förbundsstyrelsen senast en månad före kongressen sända 
möteshandlingar till föreningarna och anmälda deltagare. 
Förbundet ska även informera i förbundets tidning och på hemsidan om tid och datum så att 
enskilda medlemmar kan närvara på kongressen. Kongressen ska även ses som en 
förbundsaktivitet för gemenskap och samvaro. De år kongress inte genomförs anordnas en 
förbundsaktivitet. 
Vid kongressen skall följande ärenden behandlas: 
1. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysning 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande för kongressen 
5. Val av sekreterare för kongressen 
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
7. Verksamhetsberättelse 
8. Ekonomisk berättelse 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Behandling av motioner/propositioner 
12. Fastställande av verksamhetens inriktning 
13. Fastställande av den ekonomiska inriktningen 
14. Fastställande av arvodering och medlemsavgifter 
15. Val av Förbundsordförande för en kongressperiod 
16. Val av vice Förbundsordförande för en kongressperiod 
17. Val av fem ledamöter för en kongressperiod 
18. Val av två ersättare för en kongressperiod 
19. Val av två revisorer samt en ersättare för en kongressperiod 
20. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en är sammankallande 
21. Val av två ledamöter till medaljkommitté (en tredje ledamot från styrelsen är 
sammankallande) 
22. Kongressen avslutas 
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Beslut fattas med enkel majoritet vid öppen eller sluten omröstning, undantaget stadgarnas 
§ 15 (Upplösning). Vid lika röstetal avgör lotten. Varje ansluten förening utser delegater, 
vilka är röstberättigade på kongressen. Varje förening har två delegater för ett medlemsantal 
på upp till 200 medlemmar. Varje påbörjat hundratal medlemmar därutöver ger en extra 
delegat. En förening kan dock ha maximalt fem (5) delegater. Kan inte föreningen 
uppbringa sina delegater har den/de som kommer på kongressen hela föreningens röstetal.  
Enskild medlem får motionera till kongressen men har inte rösträtt. 

 
§ 9 EXTRA KONGRESS 
Extra kongress utlyses då styrelsen så beslutat, eller då minst två tredjedelar av föreningarna 
begär det eller då tre femtedelar av de röstberättigade på en ordinarie kongress begär det, eller 
om revisorerna begär det. Vid extra kongress behandlas endast sådana ärenden som föranlett 
den extra kongressen. 

 
§ 10 FÖRBUNDSSTYRELSE 
Förbundsstyrelsen består av Förbundsordförande, vice Förbundsordförande, fem ledamöter 
och två ersättare. Styrelsen utser vid konstituerande möte övriga poster inom sig inklusive 
sammankallande för medaljkommittén. Vid förfall för Förbundsordförande tjänstgör vice 
Förbundsordförande. Ersättare inträder efter styrelsebeslut då ordinarie ledamot inte kan 
fullfölja sitt uppdrag under minst tre månader. Ersättare övertar då arvodet. Enbart 
fullvärdig medlem är valbar till Förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och är förbundets högsta beslutande organ, när 
kongressen inte är samlad. Förbundsstyrelsen verkställer kongress- eller extra kongressbeslut 
och handlägger i övrigt förbundets angelägenheter. Det åligger förbundsstyrelsen att väl 
förvalta förbundets tillgångar. 
Styrelsen äger att anställa Generalsekreterare för ledning av den dagliga verksamheten. 
Denne har att fullgöra de uppdrag som Förbundsstyrelsen beslutar. 
Förbundsstyrelsen kallas till protokollförda sammanträde minst fyra gånger per år, eller då 
halva antalet styrelseledamöter så begär. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva 
styrelsen är närvarande. Då ordinarie ledamot har förfall för resterande tid av mandatperioden 
träder ersättare i dennes ställe med full rösträtt. Vid lika röstetal har Förbundsordföranden 
utslagsröst. Invald i förbundsstyrelsen kan inte anställas på kansliet. 
Förbundsstyrelsen har till uppgift att vara förbundets högst beslutande organ när kongressen 
inte är församlad. Förbundsstyrelsen skall därutöver följa och vara aktiva i det Nordiska och 
internationella veteranarbetet samt vara pådrivande och delaktiga i veteranpolitiken. 
Förbundsstyrelsen ska arbeta med långsiktiga strategier och mål främst genom att till 
kongressen lägga fram förslag på för förbundets verksamheter och budget för de på 
kongressen följande tre åren. 
Förbundsstyrelsen har därutöver att fastställa förbundets årliga verksamhetsplan och budget, 
besluta förbundets arbetsordning samt leda kongress och förbundssamlingar. 
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§ 11 KANSLI 
Förbundsstyrelsen anställer Generalsekreterare som i sin tur ska tillsätta personal 
enligt Förbundsstyrelsens direktiv. 
Generalsekreteraren är ansvarig inför Förbundsstyrelsen, leder verksamheten vid kansliet och 
är föredragande vid styrelsemöten. Generalsekreteraren utövar arbetsgivares ansvar och 
befogenheter gentemot anställda vid kansliet. 
Anställd på kansliet ska själv vara veteran. Enstaka undantag kan beviljas av styrelsen på 
förslag av Generalsekreteraren. På kansliet anställd personal får inte sitta i Förbundsstyrelsen 
under pågående anställning. 

 
§ 12 VERKSAMHETSANSVAR 
Kansliet har ansvaret för att bereda och verkställa den verksamhet Förbundsstyrelsen beslutar 
om, men också förbundets alla andra förekommande ärenden. 
Kansliet har att hantera och verka för god verksamhet och bra förvaltning av förbundets totala 
tillgångar. Kansliet har också att ansvara för den nationella samordningen inom förbundet. 
Kansliet ska stödja föreningarnas verksamheter samt utvecklingen av nya föreningar och 
träffplatser. I kansliets uppdrag ingår att utbilda och utveckla kamratstödjande uppgifter 
centralt och lokalt. Kansliet har att följa förbundets och föreningarnas verksamheter och 
ekonomiska utveckling och årligen genomföra planeringsdialoger. 

 
§ 13 REVISION 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Till att granska förbundets 
räkenskaper och förvaltning utser kongressen två revisorer. Kongressen utser också en 
ersättare för revisorerna. 
Förbundsstyrelsen upphandlar auktoriserad revisor. 
Styrelsemötesprotokoll skickas till revisorerna efter varje möte. 
Revisionsberättelse skall föreligga senast en månad före kongressen så att den kan skickas ut 
med ordinarie kongresshandlingar. 

 
§ 14 STADGEÄNDRING 
Stadgeändring skall vara föranledd av motion/proposition till kongress från förening, medlem 
eller förbundsstyrelsen. Handlingen ska inkomma till ordinarie kongress inom given tid. 

 
§ 15 UPPLÖSNING 
Förslag om att upplösa SVF skall underställas en ordinarie kongress via motion/ proposition. 
För beslut att upplösa förbundet fordras att minst fyra femtedelar av de röstberättigade vid 
kongressen är eniga om beslutet och att en ny kongress, som sammankallas tidigast tre 
månader efter det första beslutet ånyo beslutar om upplösning av förbundet, varvid jämväl det 
beslutet skall fattas med minst samma röstmajoritet som föreskrivits för den första röstningen. 
Efter upplösning skall förbundets ekonomiska överskott tillfalla något av FN:s hjälporgan, 
vilket ska beskrivas i motionen/propositionen. 
Vid beslut om upplösning är Förbundsordföranden ansvarig för avvecklingen av förbundet i 
alla dess delar. 
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Dagordning Gula Bandet förbundskongressen 2019-04-06

a) Verksamhetsberättelse
b) Ekonomisk berättelse
c) Revisionsberättelse
d) Ansvarsfrihet
e) Valärenden (de nominerade är samma individer som till SVF:s motsvarande förtroendeuppdrag)
f) Eventuella propositioner och motioner 
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Budget och Verksamhetsplan. 2019 Gula Bandet.  
 
Bakgrund:  
Gula Bandet samlar in pengar genom försäljning av gula bandet produkter samt genom gåvor 
och bidrag. Detta i syfte att stödja veteraner och deras nära.  
 
Målsättning för 2019: 
Gula Bandet ska bli väl känd för en bredare allmänhet samt stödja Veteraner mot ett bättre liv. 
Även stödja de som inte får stöd för återträffar eller vill forska inom området.  
En målsättning är att fortsätta att arbeta mot att få ett 90-konto.  
 
Finansiering: 
Genom försäljning och gåvor förväntas organisationen nå ett mål på 300 000 kronor under 
2019. 
Individer: 
Veteraner kan söka stöd från Gula Bandet till resor och rehabilitering som är kopplat till deras 
insats. Under 2018 kommer Gula Bandet att stödja detta så långt som möjligt med. 
 
Forskning: 
Skulle någon vilja forska inom veteranområden så kan Gula Bandet stödja detta.  
 
Återträffar: 
Behovet av återträffar är stort och FM stödjer inte alla. Då kan Gula Bandet stödja dessa 
genom utskick, eventuellt boende och mat, i viss mån även resor. 
Administration: 
Enligt ett avtal så administrerar SVF löpande Gula Bandet. Det gäller bokföring, hemsida 
mm. För detta betalar Gula Bandet en avgift på 20% till SVF. Gula Bandet köper in 
profilprodukter och säljer dessa till SVF som i sin tur säljer dem via sin profilshop.  
 
 
Finansiering  300 000 Gåvor/ Försäljning/ 
Individer -200 000 Stöd till enskilda 
Forskning -10 000 Adekvat forskning 
Återträffar -60 000 Stöd till grupper 
Administration -60 000 Adm. stöd till SVF/ Inköp 
Summa 0 Behållning 
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Organisationen Gula Bandet 

Syfte: 
Föreningen har som syfte att stödja veteraner och deras nära med ekonomi och andra stödjande 
funktioner.  
 

Organisation: 
Gula bandet är en föreningsorganisation inom SVF. Föreningens styrelse är densamma som för 
SVF. Administrationen sköts av SVF:s kansli.  
 

Mål:  
1. Gula Bandet ska arbeta för att det ska finnas ett 90-konto kopplat till föreningen.  

 
2. Av insamlade medel får maximalt 20 % användas för administration (se Ekonomi nedan). Förutsättning för Mål 1.  

 
3. Gula bandet ska söka ekonomiskt stöd hos lämpliga organisationer såsom Kungafonden, Postkodlotteriet m.fl. 

 

Ekonomi:  
Gula Bandet finansieras genom försäljning av profilprodukter, gåvor och genom insamling. 
SVF:s kansli sköter ärendehantering, ekonomisk redovisning och utbetalningar. För detta tar 
SVF ut en avgift på max 20% av de medel som inkommer till Gula Bandet.  
 

Förbehåll: 
SVF äger varumärket Gula Bandet. Föreningen Gula Bandet har rättigheten att använda 
varumärket för att samla in medel. Denna rättighet får inte överlåtas till annan organisation.  
 
Föreningen Gula Bandet får inte pantsätta sig, skriva borgensåtagande eller ta krediter.  
 

Redovisning: 
Ett bokslut och en verksamhetsberättelse ska upprättas och redovisas på SVF:s kongress. 
Revisor granskar handlingarna och gör en revisionsberättelse till kongressen.  
 

Ansökningar:  
Ansökningar om stöd ska inkomma skriftligt till föreningen. Dessa ska skyndsamt handläggas 
och utbetalas i de fall ansökan är godkänd. Ansökningshandlingar ska finnas tillgängliga på 
både SVF:s och Gula Bandets hemsidor.  
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Skäl för godkänd ansökan: 
Följande skäl ligger till grund för att få ansökan beviljad: 

• Vara veteran enligt SVF:s stadgar. 
• Vara anhörig till Veteran. Som anhörig räknas make/maka/sambo/partner, barn till Veteran, förälder till Veteran.  
• Konsekvenser som kan kopplas till genomförd utlandstjänst enligt definitionen och som kräver ekonomiskt eller annat stöd 

under rådande omständigheter.  
• Adekvat forskning inom veteranområdet. 

 
Målgrupper för ansökan: 

Grupp 1: Individer 
Personer som mår psykiskt eller fysiskt dåligt kopplat till internationell tjänst och som inte har 
egna ekonomiska medel. 
Dessa veteraner/ anhöriga kan t ex söka medel för bidrag till läkemedel, resor, rehabilitering, 
besök hos sjukvård och rekreation som Försäkringskassan, A-kassan, Hälso- och sjukvården 
eller socialen inte står för samt övriga ekonomiska skäl. 
 

Grupp 2: Återträffar 
När ett förband, pluton eller grupp ska ha en återträff så ska man kunna söka medel för att t ex 
finansiera resa och uppehälle för en Kamratstödjare som kommer till återträffen för att vara ”i 
tjänst”. Kamratstödjaren ska hålla ett föredrag om just kamratstöd. Man ska söka pengar till 
den mer seriösa delen av en återträff och den som kommer ska vara av förbundet utbildad 
Kamratstödjare. Även bidrag till resor kan sökas. 
 

Grupp 3: Forskning 
Stipendier till forskare inom tex PTSD eller annan forskning kopplad till veteranområdet. 
 
Forskningsstudien ska vara på magister/master eller doktorandnivå. Studien ska vara godkänd 
utifrån etisk granskning. Studien ska tillföra veteraner något. Studien ska presenteras på 
nationella och/eller internationella kongresser och/eller publiceras i vetenskaplig tidskrift. I 
samband med presentation av forskningen ska det i medicinsk forskning alltid finnas med ett 
tack till de som har bidragit ekonomiskt till studien. Detta för att undvika jäv.  
 
Handläggningsförfarande: 
Handläggningen ska ske av utsedd person på SVF:s kansli. Ärende som inkommer bredes av 
SVF:s kansli och beslut fattas av GS för SVF. Vid ärende som GS inte kan ta sker samverkan 
med utsedd person i Gula Bandets styrelse. Vid ärende av mer komplicerad art sker även 
samverkan med Gula Bandets styrelse.  
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Stadgar för Gula bandet 

 
 
§1 Namn  
 
Föreningens namn är Gula bandet. Den engelska översättningen är ”Yellow Ribbon Sweden”. 
 
§2 Föreningsidé  
 
Gula bandet är en insamlingsorganisation till förmån för veteraner, deras närstående och 
verksamheter som är av intresse för dessa målgrupper. Föreningen är partipolitiskt och 
religiöst obunden. 
 
§3 Målsättning  
 
Gula bandet ska verka för att hjälpa dem som har hjälpt andra genom sitt engagemang i 
internationella och nationella insatser på uppdrag av staten, FN, EU, OSSE, NATO eller 
annan ansvarig organisation.  
 
Detta sker främst genom: 
 

a) Stöd till veteraner och deras närstående, med till exempel ekonomiska medel och/eller 
andra insatser som kan hjälpa, avlasta och utveckla. 

b) Stöd till verksamheter som är av intresse för målgrupperna ovan och som kan bidra till 
att förbättra deras situation, uppmärksamma deras behov, erfarenheter och insatser för 
andra samt ge möjligheter till samvaro och gemenskap. 

 
Förutsättningar för ovan skapas genom: 
 

a) Insamling av medel till Gula bandet. 
b) Marknadsföring av Gula bandet i syfte att göra varumärket känt för allmänheten. 
c) Riktad marknadsföring gentemot möjliga ekonomiska bidragsgivare. 
d) Rikstäckande samarbete i syfte att öka kännedomen om Gula bandet och främja 

insamlingsverksamheten. 
 
§4 Värdegrund  
 
Föreningen värdegrund sammanfattas: kamratskap, omtanke och medmänsklighet.  
 
§5 Organisation  
 
Gula bandets högsta beslutande organ är kongressen och medlemmarna representeras där i 
enlighet med de villkor som gäller för SVF:s kongress. Kongresser genomförs företrädesvis i 
anslutning till SVF:s kongresser. 



80 Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) - Gula Bandet
Kongresshandlingar 2019-04-06

Sida 2 av 3 
 

GULA BANDET, Sveriges Veteranförbund, Klostergatan 23, 703 61 Örebro | info@gulabandet.se | 08-25 50 30 
 

 
Verksamheten leds av en styrelse med samma sammansättning som SVF:s styrelse. 
 
Symbolen och varumärket ”Gula bandet” ägs av SVF men föreningen Gula bandet har rätt att 
använda den i sin verksamhet. Föreningen Gula bandet har inte rätt att överlåta symbolen till 
annan organisation. Annan organisation får dock i marknadsförings- och insamlingssyfte 
använda Gula bandet efter skrivet avtal. 
 
§6 Medlemskap  
 
Gula bandet är en rikstäckande medlemsförening och medlemmarna utgörs av de föreningar 
som är anslutna till Sveriges Veteranförbund (SVF).  Föreningen har inga medlemmar utöver 
dessa. Företag och organisationer kan dock vara stödmedlemmar. Interimsbeslut om 
stödmedlemskap (utan rösträtt) fattas av styrelsen och fastställes av kongressen.  
 
§7 Kongress  
 
Kongressen genomförs i enlighet med det som är stadgat för SVF:s kongresser (i tillämpliga 
delar). 
 
På kongressen ska följande avhandlas: 
 

a) Verksamhetsberättelse 
b) Ekonomisk berättelse 
c) Revisionsberättelse 
d) Ansvarsfrihet 
e) Valärenden (de nominerade är samma individer som till SVF:s motsvarande 

förtroendeuppdrag) 
f) Eventuella propositioner och motioner  

 
§8 Verksamhetsansvar  
 
Styrelsen för Gula bandet är högst ansvarig för verksamheten mellan kongresserna. Det 
löpande arbetet bedrivs av SVF:s kansli. Verksamheten styrs av en arbetsordning som 
beslutas av föreningens styrelse. 
 
§9 Revison  
 
Gula bandets verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret. Till att granska föreningens 
räkenskaper och förvaltning utser kongressen samma revisor som utsetts av SVF:s kongress. 
Styrelsen ansvarar för upphandlingen av en auktoriserad revisor. 
 
§10 Stadgeändring  
 
Stadgeändring ska vara föranledd av proposition från styrelsen eller motion från 
medlemsförening. För hanteringen av stadgefrågor gäller samma tidsförhållanden som 
stadgats för SVF. 
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§11 Upplösning  
 
Förslag om att upplösa föreningen Gula bandet ska underställas ordinarie kongress. För att 
upplösa föreningen krävs det att fyra femtedelar av de närvarande och röstberättigade är eniga 
om beslutet. Beslutet är giltigt per omgående. Vid beslut om upplösning ska även beslut fattas 
rörande föreningens tillgångar. Gula bandets ordförande är ansvarig för avvecklingen av 
föreningen. 
 
 
 
 
 



82 Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) - Gula Bandet
Kongresshandlingar 2019-04-06



Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) - Gula Bandet
Kongresshandlingar 2019-04-06

83



Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, SE-703 61 Örebro, Sweden
Telefon: +46 (0)8-25 50 30
e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
www.sverigesveteranforbund.se
Org.nr: 828001-0359


