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Ny FörbuNdsstyrelse m.m.
Förbundsmötet är avslutat för den här gången och ombuden har sagt 
sitt. Följande valdes till att leda förbundet under de närmast kommande 
tre åren.

Förbundsordförande Lars Fresker OF Bothnia
1:e vice ordförande Karl-Johan Boberg OF AMF
2:e vice ordförande Maria von Below OF F 21

Ledamot Gabriel Bris HSOF
Ledamot Göran Carlsson OF HKV
Ledamot  Henrik Edlund OF F17
Ledamot Mattias Hansson Kfl OF
Ledamot Johan Hamlin OF Livgardet
Ledamot Håkan Jansson OF Bothnia
Ledamot Magnus Johansson OF Enköping
Ledamot Per Jönsson OF F 7
Ledamot Hans Lundgren OF HKP
Ledamot Susanne Nyberg Kfl OF
Ledamot Niclas Schöld OF Skaraborgarna
Ledamot Mikael Vinde MarinB/SSS

Suppleant Rickard Benedetti OF AMF
Suppleant Thomas Johansson OF Södra Skåningarna
Suppleant Tomi Kovero OF Bothnia
Suppleant David Lindblom OF Skaraborgarna 

Suppleant Jacob Romlin Ärna OF
Suppleant Josefina Åsemyr Wanäs OF

Revisorer
Revisor Jonas Holmgren OF Bothnia
Revisor Bengt Lundberg OF HKV

Revisor suppleant Peter Johansson Kfl OF
Revisor suppleant Anders Salenbo, HSOF

Ersättningskommitté 
Ordförande Johnas Mård OF MarinB/SSS

Ledamot Johan Öhlén OF Göteborg
Ledamot Peter Ceimertz OF Lv 6

Suppleant Leif Edström OF F 21
Suppleant Mats Häggström OF HKP  

Hedersmedlemmar 
Förbundsmötet utsåg också Bo Christensen, Roland Ekstrand och  
Michael Groneberg till nya hedersmedlemmar.

delar av förbundsmötet har vi filmat 
så att fler medlemmar kan ta del 
av vad som hände när förbundets 
högsta beslutande organ träffades.
På hemsidan kommer du inom kort 
att kunna se och höra invigningen 
då lars fresker, förbundsordföran-
de och romulo enmark, rektor på 
fHs höll tal och Karlbergs musikkår 
framförde musik. 
 
Även de tal som försvarsminis-
ter Peter Hultqvist, öb sverker 
Göranson och försvarsutskottets 
ordförande allan Widman höll under 
förbundsmötets andra dag samt en 
debatt om kollektivavtal är filmade 
och kommer att läggas ut på hem-
sidan.

Officersförbundet har nu beslutat om 
inriktningen för de kommande tre åren. De 
viktigaste uppgifterna blir att kämpa för 
den svenska modellens fortlevnad, samt 
balans mellan uppgifter och resurser inom 
försvaret.

– Under ekonomiskt svåra tider finns en 
tendens att se på officerare, sjömän och soldater 
som en kostnad. Vi kommer att få fortsätta 
påminna om att de faktiskt är verksamhetens 
kärna och att rimliga ersättningar och löner 
är en investering i Sveriges försvar, säger Lars 
Fresker som valdes om till ordförande under de 
kommande tre åren.

Utöver de klassiskt fackliga frågorna bedö-
mer den nya styrelsen att förbundet fortsatt 
kommer att behöva utgöra en kritisk röst i 
försvarsdebatten. 

Vi behöver fortsätta påtala behovet av balans  
mellan uppgifter och resurser
– Under föregående mandatperiod har vi 
behövt påtala behovet av ett fungerande svenskt 
försvar. Det är numera tämligen uppenbart för 
de flesta. Istället handlar det nu om att fortsätta 
att påtala behovet av balans mellan uppgifter 
och resurser. Det är bättre att vara ärlig än att 
fortsätta med glädjekalkyler, säger Lars Fresker.

Årets förbundsmöte var historiskt i och med 
att Josefina Åsemyr, heltidstjänstgörande soldat, 
valdes in som suppleant. Hon är den första 
heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldat eller 
sjöman att ingå i förbundets styrelse.

– Det känns bra att soldater och sjömän nu 
också börjat ta plats i förbundets styrelse. Vi 
som medlemsgrupp utgör nästan en tredjedel 
av Officersförbundet, säger Josefina Åsemyr, till 
vardags soldat på K3 i Karlsborg.

soldat iNvald i FörbuNdsstyrelseN
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