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SAMMANFATTNING 
Sveriges Veteranförbunds verksamhet 2020 har i hög grad präglats av pandemin. Sammantaget har det 
inneburit att flera normalt årliga verksamheter ställts in, skjutits fram eller ändrats i sitt genomförande. 
Således har väldigt få fysiska möten skett från kvartal 2 och framåt för att i stället ersättas av arbete på 
distans och oftast i digitaliserad form. 
I hög grad har stor kraft kunnat avdelas till organisations- och mötes-utveckling samt omfattande 
effektiviseringsarbeten som förbättrar och utvecklar, även ekonomiskt, all framtida verksamhet. 
Sammantaget har året varit både negativt genom inställda verksamheter och positivt genom utvecklande 
och effektiviserande verksamhet. 

 
Förbundsstyrelsen 2020 
Förbundsstyrelsen har bred erfarenhet av internationella insatser från flera olika myndigheter såsom 
Försvarsmakten, FBA, Kriminalvården och Polisen 

✓ Förbundsordförande: Sverker Göranson 
✓ Vice förbundsordförande: Jerker Westdahl 
✓ Ledamot: Hans Westin 
✓ Ledamot: Jonas Alberoth 
✓ Ledamot: Karin Andersson 
✓ Ledamot: Maria Appelblom (entledigad på egen begäran från 1 mars 2021) 
✓ Ledamot: Tor Cavalli-Björkman 
✓ Ersättare: Anna Wiktorsson 
✓ Ersättare: Peter Enström 

 
Styrelsen har under året haft sex (6) protokollförda möten. Alla protokoll finns att tillgå på Kansliet. 

 

Medaljörer och utmärkelser 
Styrelsen har under året tilldelat följande medaljer och utmärkelser: 

✓ Årets Veteran 
Stig Pettersson  

✓ Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i guld 
Torbjörn Larsson 
Per Lennartsson 

✓ Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i silver 
Karin Ottosson 
Johan Nygren 
Björn Hernblad 
Tinna Nilsson 
Sven Lundberg 

Anders Albin 
Johan Sundin 
Lottie Nordström 
Jonny Jensen 
Monika Eriksson 

✓ Nordiska medaljen i Silver (BNVF) 
Lars Svärdström 

✓ Nordiska medaljen i Brons 
Johan Josefsson 
Ray Lindahl 

 

Kansliet 
Under året fick kansliet byta inriktning på grund av pandemin. Så gott som all central verksamhet ställdes 
in eller minskades för att falla inom ramen för Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Fokus flyttades från 
att stödja operativt arbete till att arbeta med organisationsutveckling inom förbundet. Övergång till 
distanserat digitalt arbete påbörjades i april. I detta arbete ingick övergång till digitala styrelsemöten 
samt digitala möten med föreningarna. De senare har skett med månadsintervall och har agerat som 
informationskanal mellan kansliet/förbundsstyrelsen och lokalföreningarnas förtroendevalda.  
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Kansliet, forts. 
Under året togs beslut om att bryta avtalet med Bonigi med omedelbar verkan angående leveranser av 
medlemsytem. Detta beslut togs efter att leveransen av systemet blivit tre (3) år försenat och kraftigt 
fördyrat. I maj togs beslut att ingå avtal med danska Groupcare som nyttjas av svenska Pensionärernas 
Riksorganisation (PRO). Avtalsskrivning med Groupcare skedde i juni och Groupcare levererade ett 
användarklart system 6 november 2020.  
 
Kansliet har under året reviderat de flesta avtal och i flera fall även bytt leverantör. Effekten av detta 
kommer att ge utfall under 2021 och beräknas ligga kring 500 000:-.  
 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Ledning 
Samverkansmöten och Verksamhetsdialoger med Försvarsmakten har genomförts enligt plan. 

 
Förbundet hyr en byggnad av Fortifikationsverket i Skillingaryd för lagring av föremål och dokument av 
historiskt intresse. Samarbetet med Miliseum i Skillingaryd fortsätter och våra föremål/dokument 
digitaliseras. Arbetet har lagts på is på grund av rådande pandemiläge.  
 
Under året har kansliet agerat expertfunktion till Armémuseums första digitala utställning. SVF har för 
denna utställning rekryterat veteraner som återberättar från sina insatser. Utställningen planeras att 
lanseras i mars 2021. UR har spelat in intervjuerna och planerar att sända dessa på Kunskapskanalen 
under våren 2021. 

 

Föreningar 
På grund av pandemin har det mesta av lokal verksamhet legat nere/ställts in. Många föreningar har 
haft svårt att få till årsmöten under året. Några föreningar har genomfört digitala möten, med stöd av 
kansliet.  

 
Till föreningarna betalas verksamhetsstöd ut i två potter. Den första potten, på 75:-/medlem, 
betalades ut med 413 200:- Av den andra potten, på 25:-/medlem enligt äskande, betalades det ut 
41 245:-.  

 
Under året har föreningarna påbörjat verksamhetsutveckling med stöd av en mentor från 
Förbundsstyrelsen. Förbundet har även introducerat en övergripande politisk strategi; Veteranpolitik för 
Sverige. Försvarsminister Peter Hultqvist besökte kansliet i juni samt bjöd in föreningarna till digital dialog 
om veteranpolitik. 

 

Kamratstöd, kamrathjälp och återträffar 
2020 blev året då pandemin drabbade alla, så även denna verksamhet. Förbundets kamratstödjare har 
under årets alla dagar bemannat stödtelefonen tre timmar dagligen. Samtalsfrekvensen minskade 
liksom personliga möten runt om i landet vilket känns igen även i övriga nordiska länder och går tvärs 
emot vad vi alla trodde. 
 
Förbundet kraftsamlade och utvecklade samverkan med Veteran Rapid Reaction, VRR. 

Även samarbetet med Military Works fördjupades.   

Förbundet håller fortsatt hög beredskap tillsammans med övriga organisationer i det fall behovet skulle 
öka. 

 

Förbundets grundutbildning för kamratstödjare, som skulle hållits i mars, ställdes in. 
De planerade kamratstödsträffarna ställdes in och kontakt har hållits via telefon och sociala medier. 
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Kamratstöd, kamrathjälp och återträffar, forts. 
Kamratstödsansvarig har administrerat en ansökning till återträff/årsmöte rörande ekonomiskt bidrag 
från FM. 
Fram till att beslutet togs att ställa in den Nordiska Veterankonferensen, som skulle hållits i Kongsvinger 
Norge, deltog Kamratstödsansvarige i samverkansmöten via Zoom med de övriga nordiska 
Kamratstödsansvariga. 
 
Förbundets Kamratstödsansvarige har under året varit med och avslutat arbetet i FM referensgrupp för 
framtida anhörigarbete. 
 

Evenemang 
Förbundet har planerat och genomfört olika evenemang under året, i egen regi eller tillsammans med 
andra. 
De evenemang som SVF genomfört och/eller deltagit i är: 

✓ Generalsekreteraren deltog vid Folk och Försvars årliga konferens i Sälen 
✓ Veterandagen genomfördes starkt begränsat på förbundets kansli. Förbundsordföranden deltog i 

Försvarsmaktens genomförande vid Veteranmonumentet och den digitala utsändningen från 
Veteranmonumentet vid Sjöhistoriska samt från Livgardet och Granhammars slott utanför 
Stockholm 

✓ SVF deltog med representanter vid Bergslagsmarschen i Västmanland 
✓ Förbundet genomförde Veteransvingen på Haninges strands GK med ett 40-talet deltagare 
✓ Förbundsordföranden och en ledamot (TCB) deltog vid invigning av minnessten i Skövde 
✓ Vice Förbundsordförande deltog vid invigning av minnesplats i Kristianstad 
✓ Generalsekreteraren deltog vid invigning av minnessten i Sollefteå 
✓ En ledamot (TCB) deltog vid invigningen av minnessten i Lidköping 
✓ FN-dagen genomfördes i starkt begränsad omfattning. SVF hade tagit fram en film där 

Förbundsordförande och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson höll tal och där 
Garnisonspastor Jerker Schmidt höll Korum. Vid kansliet genomfördes öppet hus med begränsat 
antal deltagare inomhus där både medaljering och försäljning i ”Pia’s PX” genomfördes.  

 

Kommunikation 
Fyra nummer av medlemstidningen har getts ut under året. Tidningen bytte layout från och med 
nummer 4.  
 
Antal unika besökare på hemsidan (2019 inom parentes):    
53 344 (65 702) 

 
Statistik sociala media (2019 inom parentes) 
Vi har haft totalt 24 299 personer som följt oss i sociala medier: 

Facebook SVF:    11 476  (11 322) 

Facebook Veteranmarschen:     2 678    (2 662) 

Twitter:       2 651    (2 686) 

Instagram:       3 206    (2 117) 

LinkedIn:          424       (328) 

 

Under året har förbundet valt att fokusera kommunikationsarbetet genom sociala medier då det har givit 
störst uteffekt ut emot medlemmarna, därav minskningen av trafik till förbundets ordinarie hemsida.  

Förbundet har under året även inlett arbete med att ändra den grafiska profilen och fick ett preliminärt 
godkännande av ny logo som innehåller lilla riksvapnet. En grafiker upphandlades och arbetet förväntas 
vara klart under 2021. 
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EKONOMI 
Omsättning 
För förbundets egenproducerade intäktsflöden, medlemsavgifter, försäljning etc., minskade 
omsättningen med 312 000:-. Dock ökade omsättningen från betalande medlemmar med 16 000:-. 
Den stora förklaringen till minskad omsättning förklaras av att profilshoppen avvecklades och att 
befintligt lager såldes ut men inga nya produkter inköptes. 
 
De övriga rörelseintäkterna i form av bidrag ifrån Försvarsmakten och externa donationer minskade 
med 901 000:- vilket bland annat beror på återlämning till FM samt att vi stoppade de administrativa 
intäkterna från GB. Återlämningen till FM är en direkt Covid-19 relaterad intäktsänkning då den 
planerade verksamheten inte kunde genomföras. Positivt är att gåvor till förbundet har ökat med 
34 000:-. 
 

Utgifter 
Förbundet har haft minskade utgifter på ca 2 miljoner. Denna minskning kan förklaras med att inga 
nyinköp har gjorts till profilshoppen (265 000:-), minskade resor (764 000:-), minskade 
personalkostnader (619 000:-) samt minskat inköp av tryckmaterial (141 000:-). Totalt förklarar det 
1,8 miljoner. Den resterande minskningen kan förklaras av flytten till Stockholm 2019. 
 

Investeringar 
Då SVF har haft överskottslikviditet pga minskade aktiviteter nyttjades dessa till att investera i ett nytt 
medlemssystem (465 000:-), ombyggnad av kansli (106 000:-), nyanskaffningar datorer (85 000:-) och 
införskaffande av videokonferensanläggning (21 000:-). Totalt ca 618 000:-.  
  

Resultat 
Trots minskade intäkter på 1,2 miljoner jämfört med 2019 lyckades förbundet leverera ett positivt 
resultat på 1 337 000:- före avskrivningar och räntekostnader och 907 000:- efter dessa poster. Detta 
kan jämföras mot föregående år då resultatet blev -16 000:-. 

 
SLUTORD 
Förbundet och alla föreningars verksamhet kännetecknas av inställt och senarelagt men mycket har också 
skett för att utveckla och förbättra verksamheten. Flera åtgärder som innebär utveckling bör särskilt 
noteras såsom: 

✓ ett stort antal möten sker digitaliserat vilket spar både tid och pengar. Exempel är styrelsemöten 

som fortsättningsvis bedöms ske digitalt för 4-5 av totalt 6-7 årligen. 

✓ månatliga möten mellan styrelse, kansli och föreningar har införts för att stanna. Innebörden är 

att närheten och ”kändheten” mellan alla positivt ökas och erfarenheter kan delges varandra 

kontinuerligt. Känslan av förenta föreningars förbund börjar skapas dvs ett reellt förbund har 

skapats. 

✓ ett nytt medlemssystem har introducerats som ger ordning och redan med hög kontroll och 

fantastiska möjligheter för såväl kommunikation som beredskapsregister för framtiden. 

✓ förbundets hela avtalsflora har översetts och reviderats till att ge såväl bättre förutsättningar som 

betydligt fördelaktigare kostnader. Sammantaget, jämfört med tidigare år, sparas stora belopp. 

✓ kamratstödsarbetet har fortsatt trots pandemin. 

✓ förbundet har utvecklat flera samarbeten för veteranernas bästa såsom arbete med VRR (Veteran 

Rapid Reaction), MW (Military Work) och icke minst Militärrabatt. Det senare kommer fortsatt 

utvecklas och ge alla medlemmar mycket förmånliga möjligheter. Samhällets hjältar ska ha 

förmåner! 

Sammantaget ett utmanande år på gott och ont. Det gäller att se ljuset i tunneln och det har förbund och 
föreningar gjort på ett bra sätt som skapar positiva effekter för framtiden och våra Veteraner. 





Å R S R E D O V I S N I N G
för

Sveriges Veteranförbund
Org.nr. 828001-0359

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 3
- balansräkning 4
- noter 5
- underskrifter 6
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Sveriges Veteranförbund
Org.nr. 828001-0359

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
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.

SVF har sitt säte i Stockholm

Främjande av ändamålet
Under året köptes ett nytt medlemssystem in för att ersätta ngo|pro. Detta gjordes för att skapa effektivare medlemshantering, bättre 
ekonomistyrning och ekonomiuppföljning, samt kapaciteten att hantera både centrala och lokala evenemang. Under året fastställdes 
SVFs politiska målsättning för hållbar veteranpolitik. Föreningarna fick utbildningsverktyget Veteranpärmen som syftar till att skapa 
ökad samverkan och kommunikation inom förbundet. Förbundet ökade informationsspridningen genom att införa videomöten med 
föreningarna på månadsbasis. Tidigare skötte man det genom att samla samtliga förtroendevalda en gång per år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under april ställdes all verksamhet in på grund av Covid-19 och kansliet uppmuntrades att arbeta hemifrån tills vidare. SVFs bidrag 
från Försvarsmakten minskade under året då förbundet inte kunnat leverera beslutad verksamhet. Profilshopen avvecklades under året 
i väntan på ny grafisk profil samt att den kostade mer än vad den inbringade.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK
2020 2019 2018 2017

Huvudintäkter 8 077 9 288 8 671 8 337
Årets resultat 908 -16 129 28
Soliditet (%) 43,11 37 26 34

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Sveriges Veteranförbund
Org.nr. 828001-0359

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 1 062 244 1 046 485
Gåvor 136 401 102 107
Bidrag 6 652 000 7 454 698
Nettoomsättning 226 368 551 112
Övriga rörelseintäkter 0 133 364
Summa föreningens intäkter 8 077 013 9 287 766

Föreningens kostnader
Råvaror och förnödenheter -160 125 -350 291
Lämnade bidrag -464 775 -464 039
Övriga externa kostnader -2 989 005 -4 374 192
Personalkostnader 2 -3 427 306 -4 036 178
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -125 815 -78 707
Summa föreningens kostnader -7 167 026 -9 303 407

Rörelseresultat 909 987 -15 641

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 296 -676
Summa finansiella poster -2 296 -676

Resultat efter finansiella poster 907 691 -16 317

Resultat före skatt 907 691 -16 317

Årets resultat 907 691 -16 317
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Sveriges Veteranförbund
Org.nr. 828001-0359

BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

3
451 549 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 451 549 0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 166 389 112 673
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 255 010 266 802
Summa materiella anläggningstillgångar 421 399 379 475

Summa anläggningstillgångar 872 948 379 475

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 19 355 84 920
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 150 433 13 441
Summa kortfristiga fordringar 169 788 98 361

Kassa och bank
Kassa och bank 2 406 504 1 086 818
Summa kassa och bank 2 406 504 1 086 818

Summa omsättningstillgångar 2 576 292 1 185 179

SUMMA TILLGÅNGAR 3 449 240 1 564 654

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 579 282 595 599
Årets resultat 907 691 -16 317

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 486 973 579 282

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 350 572 458 124
Skatteskulder 94 919 117 148
Övriga skulder 269 212 127 455
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 247 564 282 645
Summa kortfristiga skulder 1 962 267 985 372

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 449 240 1 564 654
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Sveriges Veteranförbund
Org.nr. 828001-0359

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
 Tillämpade avskrivningstider:  Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Materiella anläggningstillgångar
 Tillämpade avskrivningstider:  Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 3-10
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 5,00 5,00

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 2020-12-31 2019-12-31

Inköp 464 792 0
Utgående anskaffningsvärden 464 792 0
Årets avskrivningar -13 243 0
Utgående avskrivningar -13 243 0
Redovisat värde 451 549 0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 124 679 0
Inköp 85 860 124 679
Utgående anskaffningsvärden 210 539 124 679
Ingående avskrivningar -12 006 0
Årets avskrivningar -32 144 -12 006
Utgående avskrivningar -44 150 -12 006
Redovisat värde 166 389 112 673

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 333 503 0
Inköp 68 636 333 503
Utgående anskaffningsvärden 402 139 333 503
Ingående avskrivningar -66 701 0
Årets avskrivningar -80 428 -66 701
Utgående avskrivningar -147 129 -66 701
Redovisat värde 255 010 266 802
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Sveriges Veteranförbund
Org.nr. 828001-0359

NOTER

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 

Sverker Göranson Jerker Westdahl
Styrelseledamot Styrelseledamot
Ordförande Vice ordförande

Hans Westin Jonas Alberoth Karin Andersson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Tor Cavalli-Björkman
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     .

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Veronica Carlsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till kongressen i Sveriges Veteranförbund, org.nr 828001-0359 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Veteranförbund för räkenskapsåret 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2020-12-31 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.  

 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

 

Annan information än årsredovisningen 

Den andra informationen består av Årsberättelse 2020 Sveriges Veteranförbund som vi inhämtade 
före datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

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

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 
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Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.  

Revisorns ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

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

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

 

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

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Sveriges Veteranförbund för räkenskapsåret 2020. 

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

 

Revisorns ansvar 

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
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Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Anmärkning 

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter vid flera 
tillfällen inte betalats i rätt tid. 

 

Stockholm det datum som framgår av vår elektroniska underskrift  

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Veronica Carlsson 
Auktoriserad revisor 
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Sveriges Veteranförbund (SVF) 
Swedish Veterans Federation 

Member of the World Veterans Federation (WVF) 

 

Motion nr 1 till Sveriges Veteranförbunds kongress 2021 
 

Motionens rubrik: 
Unik medalj för utmärkelsen ”Årets veteran” 
 

Förslag till beslut: 
Avslag 
 

Motivering: 
Styrelsen har sedan 2018 tilldelat Årets Veteran SVF Guldmedalj och kommer från 2021 att 
lägga till ett märke i guld med bokstäverna ÅV att fästa på medaljbandet och släpsännet. 
Genom detta tillägg blir det en ”egen” medalj. 
 
SVF Guldmedalj är den medalj med högsta valör med bärandetillstånd som förbundet kan 
dela ut.  
 
Årets veteran är en hedersutnämning i sig. Medalj av olika valörer är ett komplement och 
har tidigare delats ut, bland annat med hänsyn tagen till om årets veteran tidigare tilldelats 
medalj där SVF har beslutanderätt.  
 
Alla tidigare mottagare av utmärkelsen Årets Veteran kommer att tillsändas märket för att 
uppdatera sin medalj och sitt släpspänne. 
 
SVF har påbörjat arbetet med bärandetillstånd för BNVF medaljer. Innan detta 
bärandetillstånd är godkänt ska vi inte instifta någon ny medalj.  
 
 
 
// 
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Sveriges Veteranförbund (SVF) 
Swedish Veterans Federation 

Member of the World Veterans Federation (WVF) 

 

Proposition nr 1 till Sveriges Veteranförbunds kongress 2021 
 

Huvudsakliga förslag till ändringar i stadgarna: 
 

Förutom språklig uppdatering är Kongress genomgående ändrat till Förbundsstämma. 
 

§ 2 FÖRBUNDSIDÉ  
o Tillägg i texten: SVF samarbetar med de danska, finska och norska veteranorganisationerna 

i Board of Nordic Veteran Federation (BNVF) 
Motivering: En inkludering av något som funnits länge 

 

§ 6 MEDLEMSKAP  
o Betalning som sker efter 1 okt anses vara betalning även för nästkommande år 
o Ny medlem får gratis medlemskap första året om det tecknas under mission/insats eller i 

samband med hemkomst från mission/insats 
Motivering: 01OKT är ett generellt datum för de flesta idéburna organisationer vad gäller 
betalning som gäller för nästkommande år. 
Hur länge gratismedlemskapet gäller i samband med utlandstjänst är ett förtydligande. 

 

§ 7 UTESLUTNING  
o Möjligheten att överklaga ett beslut om uteslutning är ett nytt tillägg. 

 

§ 8 FÖRBUNDSSTÄMMA  
o Hålls varje år 
o Nomineringar ska vara Valberedningen tillhanda senast tre (3) månader före 

Förbundsstämman 
o Föreningar anmäler sina delegater och eventuella ersättare senast sex (6) veckor innan 

Förbundsstämman 
Motivering: Att hålla förbundsstämma varje år förenklar beslut samt att vi blir mer 
snabbfotade vad gäller eventuella förändringar vi vill göra. 
Tidlinjalen har justerats för att totalt sett hänga ihop. 

 

§10 FÖRBUNDSSTYRELSE   
o Suppleanter utgår 
o Antalet ledamöter blir max 7 
o Förbundsordförande och vice Förbundsordförande väljs vartannat år, men inte samma år 
o Ledamöter väljs hälften varje år 
o Förbundsstyrelsen bör sättas samman så att den väl representerar alla utlandsveteraner 

Motivering: Suppleanter tas bort då de 1) inte är arvoderade och 2) jobbar minst lika 
mycket som ordinarie ledamöter.  
Att inte välja alla samtidigt ökar kontinuiteten. 
Vårt förbund vänder sig till alla utlandsveteraner, civila som militära, män som kvinnor etc. 

 

§11 VALBEREDNINGEN (ny paragraf) 
o Sammankallande väljs på två år 
o Två ledamöter väljs på ett år 

 
§16 SEKRETESS (ny paragraf) 

o Ny text avseende förtroendevalda, kansliets personal samt kamratstödjare 



Sveriges Veteranförbund (SVF) 
Swedish Veterans Federation 

Member of the World Veterans Federation (WVF) 

UTKAST Stadgar 2021 

 

               1 av 6 

 

 

 

UTKAST - STADGAR 2021 
 

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

 

§ 2 FÖRBUNDSIDÉ 
SVF är en intresseorganisation med tillhörighet till World Veterans Federation (WVF). 
SVF verkar tillsammans med Försvarsmakten och övriga utsändande myndigheter, med 
offentlig och privat sektor i Sverige och i Norden samt i det nordiska närområdet. SVF 
samarbetar med de danska, finska och norska veteranorganisationerna i Board of 
Nordic Veteran Federation (BNVF). I BNVF sitter organisationernas Presidenter och 
ordförandeskapet har varje land två (2) år i taget. 
SVF verkar för utlandsveteraner och deras anhöriga. 

 

§ 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. 
 

Förbundet skall värna och arbeta för en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro för 
veteraner, anhöriga och andra medmänniskor genom att, 

• stödja medlemmar och deras anhöriga före, under och efter internationell tjänst  

• arbeta för att veteraner ska ses som en tillgång i samhället och kunna känna 

stolthet för sin insats där samhället ska visa respekt, erkänsla och uppskattning 

• genomföra kamratstödjande verksamheter och verka socialt bland  medlemmarna 
• stödja förbundets föreningar i uppbyggnad och utveckling 
• utbilda och driva kamratstödjande verksamhet samt även stödja de som inte är 

medlemmar men 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 
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§ 4 VÄRDEGRUND 
SVF:s värdegrund vilar på Förenta Nationernas stadgar, internationell rätt, mänskliga 
rättigheter. SVF ska aktivt främjar 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 (3) ledord som vilar 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. 

 

§ 5 ORGANISATION 
Förbundet är en rikstäckande organisation. Förbundsstämman är högsta beslutande 
organ inom förbundet. Förbundet leds av en förbundsstyrelse som väljs på 
förbundsstämman. Förbundsstyrelsen beslutar om anslutning. 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 och 
som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning. 
 

Medlemskap beviljas den som uppfyller dessa förutsättningar och betalat medlemsavgift. 
 

Privatpersoner, föreningar, företag och organisationer som vill stödja förbundet och 
verka för dess syften och målsättning beviljas stödmedlemskap. Föreningar, företag, 
och organisationer betalar en särskild medlemsavgift. 
 

Förbundsstyrelsen kan utse hedersmedlem. Beslutet presenteras för  ordinarie 
förbundsstämma och införs i förbundsstämmans protokoll. Hedersmedlem betalar 
ingen medlemsavgift  och kan, om han/hon önskar, tillhöra en specifik lokalförening. 
 

Ny medlem som tecknar medlemskap efter den 1:a oktober har även betalt för 
nästkommande år. Medlemskapet är gratis första året om det tecknas under 
mission/insats eller i samband med hemkomst från utförd mission/insats. 
 

Medlemskap tecknas för ett (1) år i taget. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej. 
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§ 7 UTESLUTNING 
Medlem eller förening som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot förbundets 
stadgar och/eller värdegrund  och på så sätt skadar förbundet och/eller enskild medlem 
kan efter förbundsstyrelsens beslut med omedelbar verkan uteslutas ur förbundet. 
Eventuell överklagan ska ställas till Förbundsstämman enligt samma tidslinje som för 
insändande av motioner. Vid en överklagan är medlemmen/föreningen suspenderad 
intill Förbundsstämman har behandlat ärendet. 
 

§ 8 FÖRBUNDSSTÄMMAN 
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska hållas 
varje år före maj månads utgång. 
 

Förbundet ska informera i förbundets tidning (sista numret året innan) och samtidigt på 
hemsidan om datum och tid.  
 

Förbundsstämman ska även ses som en förbundsaktivitet för gemenskap och samvaro. 
 

Inbjudan till föreningarna sänds via e-post senast tre (3) månader före 
förbundsstämman.  
 

Nomineringar till uppdrag inom förbundsstyrelse, medaljkommitté samt 
lekmannarevisorer ska, via föreningarna, vara valberedningen tillhanda senast tre (3) 
månader före förbundsstämman.  
 

Motioner till förbundsstämman skall vara kansliet tillhanda senast tre (3) månader före 
förbundsstämman, skriftligt eller digitalt. 
 

Föreningar anmäler sina delegater och eventuella ersättare, inklusive e-post/post 
adresser, senast sex (6) veckor före förbundsstämman.  
 

Det åligger kansliet att, på uppdrag av förbundsstyrelsen, senast en (1) månad före 
förbundsstämman sända möteshandlingar till föreningarna och anmälda deltagare. 
 

Nomineringar till uppdrag inom valberedning sker under förbundsstämman. 
 

Vid förbundsstämman skall följande ärenden behandlas: 
1. Fråga om förbundsstämmans stadgeenliga utlysning 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande för förbundsstämman 
5. Val av sekreterare för förbundsstämman 
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 förbundsplanen inklusive ekonomisk inriktning 
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13. Fastställande av arvodering och medlemsavgifter 
14. Val av Förbundsordförande  
15. Val av vice Förbundsordförande  
16. Val av ledamöter  
17. Val av lekmannarevisorer  
18. Val av ledamöter till valberedning 
19. Val av ledamöter till medaljkommitté  
20. Förbundsstämman avslutas 
 

Beslut fattas med enkel majoritet vid öppen eller sluten omröstning, undantaget  
§ 17 (Upplösning). Vid lika röstetal avgör lotten. Varje ansluten förening representeras av 
delegater, vilka är röstberättigade på förbundsstämman. Varje förening har två (2) delegater 
för 1-200 medlemmar, tre (3) delegater för 201-300 medlemmar, fyra (4) delegater för 301-
400 medlemmar och fem (5) delegater för 401 medlemmar och däröver. En förening kan 
representeras av maximalt fem (5) delegater. 
Kan inte föreningen representera med sitt antal delegater har den/de som närvarar vid 
förbundsstämman hela föreningens röstetal. 
 

Enskild medlem får motionera till förbundsstämman och får delta på sin förenings eller egen 
bekostnad, men har inte rösträtt. 

 

§ 9 EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA 
Extra förbundsstämma utlyses då: 

• förbundsstyrelsen så beslutar, eller  
• då minst två tredjedelar (2/3) av föreningarna begär det, eller  
• då tre femtedelar (3/5) av de röstberättigade på en ordinarie förbundsstämma 

begär det, eller  
• om revisorerna begär det 

 

Vid extra förbundsstämma behandlas endast sådana ärenden som föranlett den extra 
förbundsstämma. 

 

§ 10 FÖRBUNDSSTYRELSE 
Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman och är förbundets högsta beslutande organ 
när förbundsstämman inte är samlad. Förbundsstyrelsen verkställer förbundsstämmans, 
eller extra förbundsstämmans, beslut och handlägger i övrigt förbundets angelägenheter. 
Det åligger förbundsstyrelsen att väl förvalta förbundets tillgångar. 
 

Förbundsstyrelsen består av Förbundsordförande, vice Förbundsordförande och upp till 
sju (7) ledamöter. Samtliga väljs på två (2) år. Förbundsordförande och vice 
Förbundsordförande väljs inte samma år. Ledamöter väljs hälften varje år. Uppkommer 
vakans genomförs fyllnadsval på ett (1) år. Enbart fullvärdig medlem är valbar till 
Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen bör sättas samman så att den väl representerar 
alla utlandsveteraner. 
 

Ledamöter till medaljkommitté ska vara två (2). Båda väljs på två (2) år men inte samma 
år. Förbundsstyrelsen utser vid konstituerande möte sin representant såsom 
sammankallande för medaljkommittén.  
 

Vid förfall för Förbundsordförande tjänstgör vice Förbundsordförande.  
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Förbundsstyrelsen anställer Generalsekreterare för ledning av den dagliga 
verksamheten. Denne har att fullgöra de uppdrag som Förbundsstyrelsen beslutar. 
 

Förbundsstyrelsen kallas till protokollförda sammanträde minst fyra (4) gånger per år, 
eller då mer än halva antalet förbundsstyrelseledamöter så begär. Förbundsstyrelsen är 
beslutsmässig när mer än halva förbundsstyrelsen är närvarande. Vid lika röstetal har 
Förbundsordföranden utslagsröst. Invald i förbundsstyrelsen eller föreningsstyrelse ska 
inte samtidigt vara anställd på kansliet. Invald i förbundsstyrelsen ska inte samtidigt 
vara invald i en föreningsstyrelse.  
 

Förbundsstyrelsen skall 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. Vid förbunds-
stämman ska förbundsplanen beslutas.  
 

Förbundsstyrelsen har därutöver att fastställa förbundets årliga verksamhetsplan och 
budget, besluta förbundsstyrelsens arbetsordning och Generalsekreterarens 
arbetsinstruktion samt leda förbundsstämman. 
 

§ 11 VALBEREDNING 
Valberedning består av tre (3) ledamöter varav en är sammankallande. 
Sammankallande väljs på två (2) år och övriga väljs på ett (1) år. 
 

§ 12 KANSLI 
Förbundsstyrelsen anställer Generalsekreterare som i sin tur tillsätter personal 
enligt Förbundsstyrelsens direktiv. 
 

Generalsekreteraren är ansvarig inför Förbundsstyrelsen, leder verksamheten vid kansliet 
och är föredragande vid förbundsstyrelsemöten. Generalsekreteraren utövar arbetsgivares 
ansvar och befogenheter gentemot anställda vid kansliet. 
 

Anställd på kansliet bör själv vara veteran, men undantag kan beviljas av förbunds-
styrelsen på förslag av Generalsekreteraren.  
 

§ 13 VERKSAMHETSANSVAR 
Kansliet har ansvaret för att bereda och verkställa den verksamhet förbundsstyrelsen 
beslutar om samt 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 samordningen inom förbundet. 

 

Kansliet ska stödja föreningarnas verksamheter samt utvecklingen av nya föreningar 
och träffplatser. I kansliets uppdrag ingår att utbilda kamratstödjare samt att utveckla 
kamratstödet. 
 

Kansliet har att följa förbundets och föreningarnas verksamheter och ekonomiska 
utveckling. 
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§ 14 REVISION 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Till att granska förbundets 
förvaltning utser förbundsstämman två (2) lekmannarevisorer och en (1) ersättare. 
 
Till att granska förbundets räkenskaper upphandlar kansliet, på uppdrag av förbunds-
styrelsen, auktoriserad revisor.   
 

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

§16 SEKRETESS 
Förtroendevalda, anställda och personer med särskilt uppdrag, som exempelvis 
kamratstödjare, skall, med undantag för de skyldigheter som kan följa av lag eller annan 
författning, inte för utomstående yppa information rörande medlemmar eller förbundet 
och dess verksamhet som ännu inte är allmänt känd. 
  

§17 UPPLÖSNING 
Förslag om att upplösa SVF skall underställas en ordinarie förbundsstämma via motion/ 
proposition. För beslut att upplösa förbundet fordras att minst fyra femtedelar (4/5) av de 
röstberättigade vid förbundsstämman är eniga om beslutet och att en ny förbundsstämma, 
som sammankallas tidigast tre (3) månader efter det första beslutet, ånyo beslutar om 
upplösning av förbundet varvid även 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. 
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Sveriges Veteranförbund (SVF) 
Swedish Veterans Federation 

Member of the World Veterans Federation (WVF) 

 
 

Proposition nr 2 till Sveriges Veteranförbunds kongress 2021 
 

Styrelsens arvode 

Styrelsearvodena, liksom kansliets löneutveckling bör, i enlighet med tidigare 
kongressbeslut, i stort följa de statliga avtalen. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till årliga arvoden för perioden 2021-04-01 - 2022-03-31: 
 

Befattning Nuvarande 
årligt arvode 

Nytt arvode  
1 apr 2021 

Förbundsordförande 69 360 70 500 

Vice Förbundsordförande 37 320 38 000 

Ledamöter 21 360 21 700 

Totalt arvode (med 5 
ledamöter) 

213 480 217 000 
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Sveriges Veteranförbund (SVF) 
Swedish Veterans Federation 

Member of the World Veterans Federation (WVF) 

 

Proposition nr 3 till Sveriges Veteranförbunds kongress 2021 
 

Ny fördelning av föreningsbidraget 2022 
 
Bakgrund: 
SVF har sedan start delat ut föreningsbidrag  med 100:- per år per betalande medlem. Bidraget har 
betalats ut som 75:- i början av året och sedan med upp till 25:- efter särskild ansökan.  
Denna modell har haft problemet att föreningarna missar att dessa 25:- finns att hämta vilket gör att 
SVF centralt bygger upp likviditet som skulle gått till lokal verksamhet. Vidare bygger denna modell 
på antagandet att man endast kan vara medlem i en förening. 
Vid ett ”ordförandemöte” i slutet av 2020 bad kansliet föreningarna om förslag och synpunkter och 
fick nedanstående förslag av BBMC: 
 
BBMC förslag angående fördelning av medlemspeng. 
 
Utgångsvärde:  
• Medlem kan vara engagerad i flera föreningar, lokal och tematiska, inom SVF och detta bör  
   premieras. Kort sagt en medlem skall inte behöva betala flera avgifter för att kunna vara aktiv i  
   flera föreningar. 
• Idag måste medlemmen välja till vilken förening medlemspengen skall gå vilket blir orättvist  
   gentemot den förening som inte får medlemspeng men ändå tar emot medlemmen vid sina  
   aktiviteter.  
 
Förslag: 
• Lägg alla medlemspengar i en pott. 
• Föreningarna anmäler antal medlemmar och får ersättning för dessa. 
 
Resultat: 
• Vissa medlemmar som är engagerade i mer än en förening kommer då att generera pengar till mer    
   än en förening. 
• Medlemspengarna kommer att fördelas på fler antal medlemmar vilket gör att  
   medlemspengen/medlem blir något mindre. 
• Vissa föreningar kommer att få fler antal registrerade, ingen förening färre. 
• Med nya medlemssystemet är det ingen risk medlemmar dubbelräknas och ställer till  
   medlemsstatistiken. 
 
Räkneexempel: 
Idag: 6000 medlemmar 600 000 kr att fördela ger 100 kr/ medlem 
 
Förslaget ger:  
Exempel 1. 6500 rapporterade 600 000 kr att fördela ger 92 kr/medlem 
 
Exempel 2. 7000 rapporterade 600 000 kr att fördela ger 85 kr/medlem 
  
Förslag till beslut: 
SVF föreslår att kongressen godkänner att föreningsbidraget fördelas lika mellan alla föreningar samt 
att detta träder i kraft 2022.  





  DEC20 

Sveriges Veteranförbund (SVF) 

Swedish Veterans Federation 
Member of the World Veterans Federation (WVF) 

 

Förbundsplan 2021 – 2023  
 

1 Inledning 
Förbundsplanen beskriver de kommande tre (3) åren för Sveriges Veteranförbund (SVF) genom:  

• syfte 

• vision 

• mål 

• strategi och beskrivningar av fokusområden  

• verksamhet och ekonomisk plan i stort  
 
Förbundsplanen beslutas av kongressen/förbundsstämman 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. Byggt på förbundsplan och verksamhetsplan genomförs dialog med Försvarsmakten 
för att teckna avtal inför kommande år och verksamhetsplanen görs då till en aktivitetsplan.  Vart tredje 
år görs en treårig överenskommelse där nästa beslutas 2021 för åren 2022-2024.  
 
Alla aktiviteter, möten etc. ska genomföras enligt rådande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten (FHM). 
                                 
Målsättning och värdegrund enligt SVF stadgar. 

 

2 Vårt syfte 
SVF:s arbete syftar till att samtliga veteraner i Sverige ska mötas av erkänsla och att deras insats ska 
värdesättas av samhället, i enlighet med Veteranpolitik för Sverige. 
 
De veteraner som behöver stöd ska få det stöd de behöver. 
 

3 Vår vision 
Alla veteraner ska känna en självklarhet i att vara medlem i SVF samt bidra till föreningarnas arbete. 
 

4 Övergripande mål till 2023 
• SVF ska vara ett allmänt känt förbund och genom självständiga och aktiva föreningar öka 

medlemsantalet varav även mångfalden av veteraner ska öka 

• Grafisk profil ska fortsatt vårdas för att motsvara våra mål i en svensk veteranpolitik 

• Föreningarna ska genomföra lokala aktiviteter och medverka på olika arrangemang som 
synliggör veteraner och anhöriga för allmänheten 

• SVF och enskilda medlemmar ska bidra med att öka kunskapen om internationella freds-, 
krishanterings- och humanitära insatser genom föredrag, besök och andra aktiviteter 

• Antalet träffplatser ska öka  och finnas där våra medlemmar och potentiella medlemmar finns 

• Det ska finnas minst en kamratstödjare i varje förening samt helst en vid varje träffplats 

• Utöver Försvarsmakten ska andra utsändande myndigheter ingå som ekonomiska stöttepelare i 
verksamheten 

• Insamlingsarbetet via Gula Bandet ska göra det möjligt att dela ut minst 75 % av insamlade 
medel per år i ekonomiskt stöd 
 
 



   

 

   

   

 

5 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. Med utgångspunkt i Veteranpärmen och 
våra förenta föreningars förbundsarbete utvecklar vi oss inom våra fem (5) fokusområden: 
 

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

5.1 Veteran- och anhörigstöd 
SVF verkar för att veteraner och deras anhöriga ska få det stöd de behöver. Kamratstödet behöver 
ständigt utvecklas och vidmakthållas för att kunna möta nya behov och förändringar. Även den 
kamratfrämjande verksamheten ska 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. 

5.2 Kunskapsspridning och opinionsbildning 
SVF ska bidra till kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte inom insats- och veteranområdet. Genom 
nära samarbete med medlemmarna håller sig SVF uppdaterade om aktuella frågor för veteraner. 
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 Veterans Federation) och WVF (World Veterans 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 veteraners 
erfarenheter och traditioner. SVF ska aktivt medverka i aktiviteter som bidrar till att synliggöra veteraner 
och  
 
deras anhöriga. 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 alla veteraner.  
 
Bilden av SVF ska stärkas så att den tydligt kommunicerar vår vision och mål. Namn och grafisk profil är 
viktiga delar som hela tiden ska utvecklas för att motsvara våra mål. Budskapet att vi representerar alla 
veteraner och deras anhöriga som en positiv samhällsresurs är viktigt. 
 



   

 

   

   

 

5.3 Medlemsutveckling 
SVF medlemsantal ska genom mångfald breddas och ökas för att vara representativt för alla veteraner. 
Aktiviteter som tillvaratar medlemmarnas intressen, leder till ökad kunskapsspridning samt synliggör 
veteraner och deras anhöriga i samhället är vår främsta möjlighet till ökad medlemsrekrytering. Detta 
kompletteras med riktade rekryteringsaktiviteter till framförallt nya grupper såsom insatta förband och 
civila veteraner Mervärdet av att vara medlem ska utvecklas och kommuniceras på ett tydligt sätt. 
 
Ett ökat och representativt 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 och därtill erbjuda stöd inom  
rekrytering och kommunikation samt utarbeta centralt anordnade rekryteringskampanjer. 
 

5.4 Organisationsutveckling 
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 ekonomiskt stöd och utbildning ges förutsättningar att bedriva 
veteran- och anhörigstöd samt lokal opinionsbildning och kunskapsspridning. Samarbete mellan kansli 
och föreningar samt mellan föreningar ska kontinuerligt utvecklas för att säkerställa ett bra 
informationsutbyte. 
 
Förbundsstyrelsen ska kontinuerligt utveckla formerna för att ge erforderlig styrning.  
 
Nuvarande statsbidrag via Försvarsmakten bör utvecklas och kompletteras med ekonomiskt stöd från 
andra utsändande myndigheter så att full kostnadstäckning erhålls. 
Möjligheter till sponsring ska undersökas, utvecklas och tillvaratas. 
 

5.5 Samverkan 
Stöd till veteraner och deras anhöriga är en fråga för hela samhället. SVF ska, som ledande 
intresseorganisation inom veteranområdet, samverka med relevanta nationella och internationella 
aktörer med fokus på utsändande myndigheter samt politiker och övriga veteranorganisationer. 
 
Föreningarnas samverkan med kommuner, regioner, organisationer och politiker på regional och lokal 
nivå ska utvecklas. Syftet är att bättre kunna tillvarata medlemmarnas intressen, bidra till 
kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning och opinionsbildning.  
 
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.  
 

6 Ekonomisk plan 2021-2023 
Statsbidraget från Försvarsmakten har hittills räknats upp varje år med 2% på lönerna. Målet från och 
med 2023 är att vi blir 100% finansierade av Försvarsmakten och därmed kan erbjuda medlemskap till 
alla Försvarsmaktens utlandsveteraner utan årsavgift och på så sätt öka vårt medlemsantal. Enskilda 
föreningar ska fortsatt kunna ta ut en egen årsavgift, som idag. 
 

 2021 2022 2023 

Stadsbidrag 7 399 000   8 000 000   9 000 000 

 
// 
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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. 


