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Utkast Program för EDF informations- och 
koordineringsdag, 27 juni, 2022 
FMV bjuder genom det nationella koordineringskontoret för den Europeiska försvarsfonden 
(EDF-kontoret), in till en EDF-informations- och koordineringsdag den 27 juni 2022. Se nedan 
för detaljer kring former, tider och innehåll.  
 
När: Informationsmöte 27 juni klockan 08.30-12.00. Möjlighet för lunch och efterföljande 
nationell koordinering kring EDF 2022-topics 13.00-15.30. 
Vilka: Informationsdelen riktar sig brett och är öppen för intresserade. Eftermiddagen riktar sig 
till svenska myndigheter och utförare (företag, universitet och högskolor, institut och myndigheter) 
registrerade i Sverige. 
Var: Hybridmöte, deltagande på Garnisonen (Stora hörsalen) eller digitalt genom FMV-
skypeinbjudningar (två olika).  
Hur: Anmälan för mötesdeltagande skickas senast 22 juni till edf@fmv.se Denna anmälan 
behöver innehålla information om ni avser delta på: 

 Garnisonen eller Skype;  

 Förmiddagen (en separat Skypeinbjudan skickas ut för förmiddagen);   

 Lunch (till självkostnad); samt  

 Nationell koordinering (en separat Skypeinbjudan skickas ut för eftermiddagen). Observera 
att endast svenska myndigheter och utförare registrerade i Sverige kan delta på denna del. 

 
Möjlighet att ställa frågor ges under mötets gång (muntligt på plats och via chatten på Skype) 
 

Programpunkt  Talare/kommentarer Tid  

1. Inledning och välkommen  
 
Program och praktiska frågor 
 

Anders Sjöborg, C Juridik- och 
säkerhetsstaben, FMV  
Daniel Johansson, Huvudman, 
EDF-kontoret, FMV  

08.30-
09.00 

2. Försvarsmaktens förmågebehov (TBC) 
Myndighetsgemensam EDF-målbild (TBC) 

Försvarsmakten (TBC) 09.00-
09.25 

3. Projektutlysning EDF 2022 
 

1. Genomgång (för SE prioriterade) 
topics för utveckling och forskning 
(cirka 50 min) 

 
Fika (cirka 40 min) 
 
2. Tidplaner, underlagsbehov, mallar 

(cirka 20 min) 
3. Indirekta kostnader (cirka 15 min) 

 
 
FMV Ledstab och/eller 
Försvarsmakten (TBC) 
 
 
 
 
Daniel Johansson, EDF-kontoret 
 
Emil Arnell, Marknad & Inköp, 
FMV  

09.25-
11.30 

4. Arbetsprogram 2023 och fleråriga 
perspektivet, MAP 

Peter Hennel och Jan Floderström, 
EDF-kontoret, FMV 

11.30-
11.50 

mailto:edf@fmv.se
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5. Avslutning informationsmöte Håkan Lombrink, Chef 
Internationella relationer, Juridik- 
och säkerhetsstaben, FMV 

11.50-
12.00 

Gemensam lunch för deltagare till självkostnad  Garnisonen, Restaurang K-märkt. 
Bord kommer att reserveras 

12.00-
13.00 

Nationell koordinering av EDF 2022-topics  
1. Inledning och syfte (cirka 10 min) 
2. Genomgång av varje 2022-topic (cirka 130 

min inkl. paus) 
1. Utförare anmäler om de deltar eller 

avser att delta i berört topic 
2. Behov av åtgärder, koordinering med 

mera 
3. Avslutning och väg framåt (cirka 10 min) 
 
En fikapaus genomförs under mötet, tid för detta anslås 
under inledningen 
 

 

Leds av EDF-kontoret 
 
Syftet med mötet är att genomföra 
nationell koordinering och 
informationsutbyte kring svenska 
utförares deltagande för att öka och 
bredda svenskt deltagande i EDF 
(inte minst från SME och UoH). 
Myndigheternas syn presenteras 
tidigare under förmiddagen. Vi 
önskar skapa förutsättningar för 
utförare och myndigheter att träffas 
och utbyta information. Viktigt att 
det sker ett öppet 
informationsutbyte för att mötet 
ska skapa effekt på kort och lång 
sikt, inte minst vad gäller att bidra 
till Försvarsmaktens 
förmågeutveckling och öka/bredda 
det svenska deltagandet i EDF.  

13.00-
15.30 

  


