
 

 

 

Välkommen som ombud till förbundsmötet 14–16 november 
 
 

Din officersförening har utsett dig som ombud för din officersförening vid förbundsmötet. Ombudens roll är att 
bland annat att besluta vad Officersförbundet ska prioritera de kommande fyra åren, budget och 
medlemsavgifter samt välja vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen.  
 
Arbetet under förbundsmötet kommer att bedrivas på lite olika sätt. Redan första dagen kommer förbunds- 
styrelsens propositioner och inkomna motioner att diskuteras och beredas inför beslutsfattandet under dag två och tre. 
 
För att få en så bra beredning som möjligt kommer det tillsättas tre stycken utskott där några av er ska ingå. Vilka 
som är föreslagna att ingå i utskotten ser du i proposition nr 6. De förslag som utskotten kommer fram till 
kommer samtliga ombud sedan att diskutera och rösta om under dag två och tre.  
Men vi kommer också under dag ett ha ett Påverkanstorg. På detta torg kommer det finnas tre påverkanspunkter 
där samtliga ombud förväntas delta i diskussionerna. Vid dessa tre punkter kommer ni diskutera motioner och 
propositioner för att precis som utskotten förbereda inför omröstningarna dag två och tre.  
 
Även om förbundsstyrelsen förberett mycket inför förbundsmötet så är det ni som ombud som ska diskutera er 
fram till vad som ska beslutas. Diskussionerna kommer som sagt ske i utskotten och på Påverkanstorget. Men 
minst lika viktigt är att under dag två och tre diskutera och debattera inför varje beslut. Det är diskussionerna 
som utvecklar Officersförbundet, förbered dig, vässa argumenten och ta tillfället att diskutera.  
 
Inför förbundsmötet behöver du göra en del förberedelser; 
- Omgående ta del av de praktiska anvisningarna och beställa resor.  
- Läsa in dig på underlagen och tillsammans med de övriga ombuden från din officersförening och 
officersföreningens styrelse diskutera vad ni ska framföra i utskotten, på Påverkanstorget, vid debatterna samt 
hur ni ska rösta. Det här kräver en del tid av dig så börja i god tid.  
- Skriv ut eller på annat läsmedium ta med de handlingar som du behöver ha i handen under mötet. 
Propositioner och motioner kommer vara anslagna vid Påverkanstorget samt finnas tillgängliga för utskotten. 
Men inför debatterna under dag två och tre är det bra att ha dem tillgängliga. 
- Om du av någon anledning skulle få förhinder att delta måste du lämna över alla handlingar och dina 
förberedelser till din suppleant.  
 
Utöver att ni ska diskutera och fatta beslut så kommer det vara en del kringarrangemang. Under dag två kommer 
vi ha ett samtal med ÖB Michael Bydén. Det kommer också finnas möjlighet för ombuden att delta i det 
samtalet. På kvällen dag två har vi förbundsmötesmiddag med inbjudna gäster.  
 
Klädsel vid förbundsmötesmiddagen är mörk kostym.   
 
Varmt välkommen!  
 
Peter Löfvendahl 
Förbundsdirektör 


