
	   	   	  

	  
	  

	   	  

	  Inbjudan	  till	  	  

Svensk	  Säkerhetspolitik	  inför	  2015-‐2020	  
”Hur	  mår	  försvaret?”	  

Allmänna	  Försvarsföreningen	  (Aff),	  Försvarsutbildarna	  och	  Kungliga	  Krigsvetenskapsakademin	  (KKrVA)	  ge-‐
nomför	  under	  2013-‐2015	  ett	  antal	  seminarier	  runt	  om	  i	  landet	  inom	  ramen	  för	  projektet	  ”Försvarsforum”.	  	  

Vi	  hälsar	  alla	  välkomna	  till	  Seminarium	  med	  Information	  –	  Diskussion	  –	  Frågor	  
	  

Torsdagen	  24	  oktober	  2013	  kl	  1830-‐2100	  i	  SAGA-‐biografen	  Boden	  

Strategisk	  utveckling	  

Det	  militära	  försvarets	  läge	  och	  utveckling	  

Program	  	  
-‐	  	  	  Välkomna	   	   (3	  min)	   Landshövding	  Sven-‐Erik	  Österberg	  
-‐	  	  	  Programpresentation	   (5	  min)	   Moderator,	  AFF	  GenSekr	  Stefan	  Ring	  
-‐	  	  	  Strategisk	  vindkantring	   (15	  min)	   Överste	  Jan	  Mörtberg,	  Försvarshögskolan	  
-‐	  	  	  Det	  operativa	  dilemmat	  (25	  min)	   Överste	  1	  gr	  (ret)	  Bo	  Pellnäs	  
-‐	  	  	  Räcker	  pengarna	   (10	  min)	   Överingenjör	  Peter	  Nordlund,	  FOI	  
-‐	  	  	  	  	  	  Paus	  med	  fika	   (30	  min)	  
-‐	  	  	  Paneldebatt	   (45	  min)	   Moderator,	  AFF	  GenSekr	  Stefan	  Ring	  
-‐	  	  	  Avslutning	  	   (5	  min)	   Landshövding	  Sven-‐Erik	  Österberg	  
I	  panelen	  deltar	  Föredragshållarna,	  Chefen	  I	  19,	  repr	  Chefen	  F	  21,	  	  
Försvarsutskottets	  ordf	  Peter	  Hultqvist	  (S)	  och	  Riksdagsman	  Johan	  Johansson	  (M)	  	  	  
	  
Lokala	  arrangörer	  i	  Boden	  är	  Försvarsutbildarna	  och	  Allmänna	  Försvarsföreningen	  
För	  mer	  information;	  www.forsvarsutbildarna.se	  och	  www.aff.a.se	  
	  
Vänligen	  anmäl	  deltagande	  senast	  den	  17	  okt	  (för	  fikat)	  till	  Harald	  Högström	  	  0921-‐54633,	  
mail:	  	  per.hogstrom@comhem.se	  
eller	  till	  Bo	  Hultin	  070-‐373	  55	  70,	  mail:	  bo@hultin.pp.se	  
	  
	  
Harald	  Högström	   	   Bo	  Hultin	   	   	   	  
Försvarsutbildarna	   	   Allmänna	  FörsvarsFöreningen	  



	   	   	  

	  
	  

	   	  

	  
	  
	  

Allmänna	  Försvarsföreningen,	  Försvarsutbildarna	  och	  Kungliga	  Krigsvetenskapsakademin	  

	  	  

genomför	  under	  2013	  -‐	  2015	  	  ett	  antal	  seminarier	  runt	  om	  i	  landet	  inom	  ramen	  för	  projektet	  
”Försvarsforum”	  med	  temat	  ”Hur	  försvara	  Sverige?”.	  

2013/14	  är	  inriktningen	  att	  behandla	  förutsättningarna	  inför	  försvarsbeslutet	  för	  att	  under	  	  

2014/2015	  behandla	  hur	  svenskt	  försvar	  bör	  utformas.	  

Målsättningen	  är	  att	  upplysa	  om	  säkerhetspolitiska	  utmaningar	  och	  alternativa	  vägval	  för	  
svensk	  säkerhet	  och	  försvar	  samt	  åstadkomma	  en	  vital	  debatt	  rörande	  säkerhet	  och	  försvar.	  

	  

Presentation	  av	  deltagarna	  

Överste	  Jan	  Mörtberg	  är	  institutionschef	  vid	  Försvarshögskolan	  och	  har	  2006-‐2010	  varit	  re-‐
gementschef	  på	  I	  19.	  Jan	  är	  en	  känd	  debattör	  i	  media,	  främst	  i	  Försvars-‐	  och	  Säkerhetspoli-‐
tiska	  frågor.	  

Överste	  1	  (ret)	  Bo	  Pellnäs	  har	  en	  lång	  erfarenhet	  av	  internationellt	  fredsbevarande	  arbete.	  
Han	  var	  chef	  för	  FN:s	  observatörsstyrka	  på	  Balkan	  1992–1993,	  har	  haft	  FN	  uppdrag	  i	  Afgha-‐
nistan,	  har	  varit	  chef	  för	  FN-‐bataljon	  på	  Cypern	  och	  har	  varit	  regementschef	  på	  	  I	  19.	  Bo	  har	  
skrivit	  två	  böcker	  om	  Balkankonflikten.	  

Överingenjör	  Peter	  Nordlund	  är	  ekonomisk	  expert	  vid	  Totalförsvarets	  Forskningsinstitut	  
(FOI)	  samt är ledamot	  av	  Kungliga	  Krigsvetenskapsakademin	  (KKrVA).	  	  

Stefan	  Ring,	  kvällens	  Moderator,	  är	  Generalsekreterare	  för	  Allmänna	  Försvarsföreningen	  
(AFF)	  och	  har	  tjänstgjort	  vid	  Försvarshögskolan.	  Stefan	  är	  välkänd	  kommentator	  i	  radio	  och	  
TV	  vid	  olika	  militära	  internationella	  konflikter.	  

Riksdagsman	  Peter	  Hultqvist	  (S)	  är	  från	  Borlänge	  och	  är	  ordförande	  i	  Försvarsutskottet	  se-‐
dan	  2010.	  

Riksdagsman	  Johan	  Johansson	  (M)	  är	  från	  Boden	  och	  är	  Ekonomie	  Doktor	  och	  ersättare	  i	  
Försvarsutskottet.	  	  

Överstelöjtnant	  Tommy	  Henriksson	  är	  ställföreträdande	  Flottiljchef	  för	  F	  21	  i	  Luleå	  

Överste	  Olof	  Granander	  är	  sedan	  2010	  regementschef	  för	  I	  19	  i	  Boden	  samt	  chef	  för	  Bodens	  
Garnison.	  Olof	  har	  varit	  befälhavare	  för	  de	  svenska	  styrkorna	  i	  Afghanistan.	  


