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Motion nr 1 från Ärna OF angående förändringsförslag till proposition nr 8 § 4 
Medlemskap 5 momentet 

Bakgrund 

I proposition nr 8 föreslår förbundsstyrelsen en ny text till § 4 Medlemskap 5:e momentet Aktiva 
medlemmar.  

FS textförslag lyder:  

5 mom. Aktiva medlemmar (Ny text) 

Aktiv medlem är den som beviljats medlemskap i Officersförbundet och som inte är: 

• hedersmedlem eller passiv medlem 

• … 

Ärna OF anser att texten ovan inte skall inkludera undantaget hedersmedlem. 

Som texten är föreslagen så innebär det att en anställd/tjänstgörande hedersmedlem INTE kan 
vara aktiv medlem. Detta skulle innebära att en hedersmedlem fråntas rätten att vara aktiv 
medlem och i och med detta inte får rösträtt i sin lokalförening. 

Beslutsförslag 

Ärna OF föreslår att texten omarbetas till: 

Aktiv medlem är den som beviljats medlemskap i Officersförbundet och som inte är: 

• hedersmedlem eller passiv medlem 

Yttrande från Officersförening 

Ärna OF har vid extra styrelsemöte beslutat att föreslå förbundsmötet ändring enligt ovan. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 
Den som är hedersmedlem är just hedersmedlem och inte aktiv medlem. Av §4, 4 mom framgår 
bl a att ”Med hedersmedlemskap följer vad som framgår av antingen moment 6 för aktiv medlem…” Därmed 
tillerkänns också hedersmedlem de rättigheter som i övrigt följer av ett aktivt medlemskap, så 
som exempelvis rösträtt i sin lokalförening.  

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen. 

 

Motion nr 2 från Ärna OF angående förändringsförslag till proposition nr 8 § 4 
Medlemskap 7 momentet 

Bakgrund 

I proposition nr 8 föreslår förbundsstyrelsen en ny text till § 4 Medlemskap 7:e momentet 
Studerandemedlemmar.  

FS textförslag lyder:  

Rätt att tillhöra Officersförbundet som studerandemedlem tillkommer den som preliminärt eller slutligt antagits till 
officersutbildning, dock längst intill anställning. 
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Ärna OF föreslår ett tillägg till ovanstående text. Vårt förslag bygger på att man inte som 
studerandemedlem skall kunna åtnjuta studerandemedlemskapet (100kr) hur länge som helst. Vi 
kan se en lucka i texten ovan som gör att en elev som har tagit examen MEN av någon anledning 
ej valt att ta en anställning, eller att personen i fråga har valt att ta en anställning långt fram i 
tiden. 

Som texten är skriven nu så kan en person vara studerandemedlem mellan examen dock längst 
intill anställning. Om personen av någon anledning väljer att ta en anställning ett år senare än 
examensdatum (ex sabbatsår?) så kan personen stå kvar under detta mellanår som 
studerandemedlem. Skall detta vara andemeningen? 

Ärna OF föreslår ett tillägg till texten som begränsar detta. 

Beslutsförslag 

Ärna OF textförslag: 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som studerandemedlem tillkommer den som preliminärt eller 
slutligt antagits till officersutbildning, dock längst intill anställning, alternativt som längst tre 
månader efter erlagd examen, eller enligt förbundsstyrelsens bestämmande. 

Yttrande från Officersförening 

Ärna OF har vid extra styrelsemöte beslutat att föreslå förbundsmötet ändring enligt ovan. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2 
Tanken med studerandemedlemskap är att organisera den som är aktivt studerande till 
yrkesofficer. Motionären pekar här på en oönskad situation där möjlighet ges för en tidigare 
studerande att kvarstå som studerandemedlem i förbundet på obestämd tid även om denne inte 
tar en anställning i Försvarsmakten efter fullgjorda studier och erhållen examen. 

Genom att lägga till den text som motionären föreslår kan denna för förbundet oönskade 
situation förhindras. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen 

 

Motion nr 3 från Styrelsen OF Amf, OF Amfibiekåren angående utträde ur 
förbundet under konflikt 

Bakgrund 

I proposition 8 (sid 13 i konsoliderat stadgeförslag) § 6 första momentet (både ny och gammal 
text) står det att: Utträde beviljas ej under konflikt eller varsel om konflikt.  

OF Amf anser att man borde kunna få lämna förbundet tex om man avslutar sin anställning i 
försvarsmakten även om förbundet ligger i konflikt eller varsel. Självklart måste detta i så fall ske 
under övervägande som ligger bortom den enskilde och lokalföreningens insikt avseende 
konsekvenserna och påverkan på konflikten eller varslet. 

Beslutsförslag 

OF Amfibiekåren föreslår att texten i proposition 8 § 6 första momentet ändras till: 
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Utträde beviljas ej under konflikt eller varsel om konflikt. Om särskilda skäl föreligger kan utträde 
beviljas av förbundsstyrelsen. 

Yttrande från Officersförening 

OF Amfs styrelse har diskuterat propositionen och kommit fram till att lägga denna motion från 
OF Amf. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 
Syftet med att inte bevilja utträde ur förbundet under konflikt eller varsel är att stabiliteten 
avseende förbundets medlemmar och för dem tänkta eller utlösta stridsåtgärder inte ska rubbas 
eller störas genom att medlemmar kan lämna förbundet. Detta stävjar även eventuella 
påtryckningar som kan komma från arbetsgivarsidan gentemot förbundets medlemmar i en 
varsel- och/eller konfliktsituation. 

Dock kan det finnas situationer där en sådan rigid hållning ändå inte fyller någon faktisk funktion 
utan framstår mer som obegriplig. Exempelvis kan en medlem ha valt att säga upp sin anställning 
och därmed inte längre kan fylla någon funktion för förbundet i en konfliktsituation. 

Förbundsstyrelsen planerar och beslutar om eventuella konfliktåtgärder samt i förekommande fall 
också vilka medlemmar som ska tas ut i konflikt. Därmed torde en ventil som möjliggör att 
medlem även i en varsel- eller konfliktsituation kan beviljas utträde efter särskilt 
förbundsstyrelsebeslut inte komma att påverka det bakomliggande syftet i regleringen på negativt 
sätt.  

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen 

 

Motion nr 4 från Styrelsen OF Amf, OF Amfibiekåren angående textändring i 
proposition 8 i enlighet med övrig text 

Bakgrund 

I proposition 8 (sid 13 i konsoliderat förslag) Uteslutning § 7 andra momentet andra stycket står 
det: … honom till last …  

OF Amf anser att, i likhet med övrig text i stadgarna, byta ut honom mot individen. Troligtvis är 
detta en miss i redigeringen då vi uppfattar att texten i stadgarna i övrigt är utbytta från honom 
eller henne till mer könsneutral skrivning. 

Beslutsförslag 

OF Amfibiekåren föreslår att texten i proposition 8 § 7 andra  momentet andra stycket ändras till: 

Åtgärd som medlem vidtar på grund av tjänsteåligganden eller yrkesplikt kan dock inte läggas individen till last 
som bristande lojalitet. 

Yttrande från Officersförening 

OF Amfs styrelse har diskuterat propositionen och kommit fram till att lägga denna motion från 
OF Amf. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 4 
Att formulera texten i stadgarna på ett könsneutralt sätt har varit en del i styrelsens 
propositionsarbete. Det är dock uppenbart att detta missats i den text som pekas ut av 
motionären. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen 

 

Motion nr 5 från Styrelsen, Halmstadsskolornas officersförening angående 
presidiets sammansättning 

Bakgrund 

Rörligheten inom Försvarsmakten har ökat och kommer att öka ytterligare. Strävan är att vi ska 
bli EN Försvarsmakt. Det kan därför vara svårt för en förtroendevald att representera den 
försvarsgren som axelklaffarna visar då det kan vara flera år sedan tjänstgöring skedde vid sådant 
förband. Är det grundutbildningen som ska vara gällande för försvarsgrensbestämmande? Där 
individen har tjänstgjort längst eller senast? Vid skolor/centra är det än mer svår identifierat att 
avgöra vilken försvarsgren vederbörande representerar. 

Det är inte längre nödvändigt med en fast numerär av ledamöter från försvarsgrenarna, stadgarna 
föreskriver en allsidig representation. Det är således de mest lämpade, med förmåga att överblicka 
den samlade problematiken i Försvarsmakten, som ska utgöra förbundsstyrelse. Allt med 
medlemmarnas bästa i fokus. 

Med en allsidig representation i förbundsstyrelsen finns därför inte längre någon anledning att 
presidiet behöver representera de tre försvarsgrenarna. Lämplighet måste avgöra eftersom dessa 
leder FS arbete och samtidigt utgör ett ansikte utåt. 

Beslutsförslag 

Meningen i § 11 mom 4 första stycket, Förbundsordförande samt förste och andre vice 
förbundsordförande (presidiet) ska representera de tre försvarsgrenarna, stryks. 

Yttrande från Officersförening 

HSOF styrelse har behandlat motionen och beslutat att föreslå förbundsmötet bifalla motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 5 
Valberedningen har ansvar för att bereda och föreslå förbundsmötet vilken styrelse 
Officersförbundet ska ha. Valberedningen bör därför också ges bästa möjlighet och förutsättning 
att föreslå den styrelse och det presidium som bedöms kunna tillvarata medlemmarnas intressen 
på bästa möjliga sätt oaktat försvarsgrenstillhörighet. 

Med ett borttagande av en tvingande försvarsgrensanknytning för presidiet faller då även den i 
propositionen reglerade successionsstyrningen. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen, med tillägg att även meningen om succession därmed också tas bort. 
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Motion nr 6 från OF Enköping angående försvarsgrensoberoende presidium 

Bakgrund 

Förbundsstyrelsens presidium innefattar idag tre befattningar som ska utgå från våra tre 
försvarsgrenar. 

Förbundsmötet har under några perioder tagit bort att övriga styrelse och suppleanter ska 
representera de olika försvarsgrenarna utan ska vara allsidigt sammansatt, det är nu endast 
presidiet som kvarstår mot försvarsgrenarna. 

Stadgarnas krav att Presidiet ska representera de tre försvarsgrenarna är föråldrat och bör 
förändras till motsvarande som övriga delar ur styrelsen, det vill säga allsidigt sammansatt. 

Beslutsförslag 

OF Enköping yrkar på att följande meningar tas bort ur stadgarna §11 mom 4. 

4 mom. Antal ledamöter och sammansättning  
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, förste och andre vice förbundsordförande, 
vilka utgör förbundsstyrelsens presidium, samt ytterligare tolv ledamöter. Allsidig representation 
ska eftersträvas. Förbundsordförande samt förste och andre vice förbundsordförande (presidiet) 
ska representera de tre försvarsgrenarna. Detta gäller även vid succession enligt nedan. 
Personalen vid förbundskansliet utser representant, som äger rätt att delta i förbundsstyrelsens 
sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. 

Yttrande från Officersförening 

OF Enköping har behandlat motionen och beslutat att föreslå förbundsmötet att bifalla 
motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6 
Valberedningen har ansvar för att bereda och föreslå förbundsmötet vilken styrelse 
Officersförbundet ska ha. Valberedningen bör därför också ges bästa möjlighet och förutsättning 
att föreslå den styrelse och det presidium som bedöms kunna tillvarata medlemmarnas intressen 
på bästa möjliga sätt oaktat försvarsgrenstillhörighet. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen 

 

Motion nr 7 från OF Enköping angående utöka Förbundsstyrelsens presidium 
med oberoende förband 

Bakgrund 

Förbundsstyrelsens presidium innefattar idag tre befattningar som ska utgå från våra tre 
försvarsgrenar. 

Förbundsmötet har under några perioder tagit bort att styrelse och suppleanter ska representera 
de olika försvarsgrenarna, det är nu endast presidiet som gör det. 

Alla tillhör inte de tre Försvarsgrenarna utan det finns förband, skolor, centra som är oberoende. 

Förbundsstyrelsens presidium borde också förändras till det läge som idag råder inom FM. 
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Att stänga ute en stor grupp medlemmar från att bli representerade i presidiet kan kännas fel. 

Beslutsförslag 

OF Enköping yrkar på att presidiet utökas med en 3:e vice ordförande som kommer från 
förband, skolor och centra som inte leds av Försvarsgrenscheferna. 

Yttrande från Officersförening 

OF Enköping har behandlat motionen och beslutat att föreslå förbundsmötet att bifalla 
motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 7 
Att utöka förbundsstyrelsens totala antal anser styrelsen inte vara rätt väg att gå. Inte heller ser 
styrelsen att antalet ledamöter ska minskas på bekostnad av att utöka presidiet med en 3:e vice 
ordförande. 

Då styrelsen dessutom föreslår förbundsmötet att bifalla motion nr 5 och 6 avseende allsidigt 
sammansatt presidium istället för som tidigare med en försvarsgrensanknytning, kommer det 
finnas möjlighet även för medlemmar som inte tillhör en försvarsgren att inväljas till presidiet. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen 

 

Motion nr 8 från Ärna OF angående förändringsförslag till proposition nr 8, 
Normalstadgar för officersförening §5 Inträde 1 mom 

Bakgrund 

I proposition nr 8, normalstadgar för officersförening § 5 Inträde 1 momentet står följande:  

Medlemskap i Officersförbundet kan erhållas efter ansökan till förbundsstyrelsen. Anställningen i 
Försvarsmakten, eller vid Försvarsmakten närstående myndighet, ska omfatta minst tre månader. 

Försvarsmakten ”anställer” en reservofficer eller GSS/T oftast längre tid än tre månader. Men 
Försvarsmakten nyttjar sig av ”aktivering” av en GSS/T eller RO. Aktiveringen kan vara 
ordersatt i längd och i procent. 

Ex. kan en RO eller GSS/T vara anställd under några år, MEN med ”nollavtal”. FM aktiverar 
dessa personer när de är inne och tjänstgör. Aktivering kan exempelvis ske under 3 dagar, 3 
veckor, eller 3 månader. Aktiveringen kan även innefatta en procentsats. D.v.s. personen är 
aktiverad i tre månader till 50% (halvtidsarbete under tre månader).  

När kan man anse att en person uppfyller medlemskapskravet i 1:a momentet? 

• En RO/GSS-T som är anställd i tre år med ”nollavtal”? 

• En RO/GSS-T som är anställd i ett år med en aktivering på tre månader till 40%? 

• En RO/GSS-T som är anställd i 5 år och som har en aktivering på totalt 3 månader 
utspritt under ett års tid? 

Beslutsförslag 

Ärna OF önskar ett förtydligande på ovanstående text. 



Officersförbundets Förbundsmöte 2017 

  9 (23) 

Avser ordet ”Anställning” lika med tjänstgöringstid? I så fall måste det tydligare klargöras. 

Yttrande från Officersförening 

Ärna OF har vid extra styrelsemöte beslutat att föreslå förbundsmötet förtydningar enligt ovan. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 8 
Med anställning avses inte samma sak som tjänstgöringstid. Anställningen regleras av ett 
anställningsavtal, medan tjänstgöringstid är då man inom ramen för sin anställning också 
tjänstgör. 

För RO och/eller GSS-T är intermittent tjänstgöring i någon form det normala. Men även en 
yrkesofficer eller GSS-K kan vara anställd trots att man för stunden inte är tjänstgörande, 
exempelvis den som är tjänstledig av någon anledning. 

För den som vill bli medlem i förbundet finns en praxis att endast bevilja medlemskap för den 
som är/blir anställd för aktiv tjänstgöring under minst tre månader. Denna praxis har hittills 
aldrig ifrågasatts av någon som önskat medlemskap i förbundet. 

Officersförbundet lämnar endast fackligt stöd till medlem i frågor som berör anställningen i 
Försvarsmakten eller närstående myndighet. 

Den RO eller GSS-T som önskar vara fortsatt medlem i förbundet trots att individen inte är 
aktivt tjänstgörande i Försvarsmakten eller vid närstående myndighet, kan vara kvar som aktiv 
medlem i förbundet – och för det betala full medlemsavgift – trots att individen då inte kan 
påräkna förbundets stöd i frågor kopplade till en annan civil anställning. Om detta informeras 
medlemmen i förekommande fall. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att motionen är besvarad 

 

Motion nr 9 från Styrelsen OF Amf, OF Amfibiekåren angående utveckla och 
utvidga förbundets förhandlingsverksamhet 

Bakgrund 

OF Amf anser att det blir allt viktigare att tidigt kunna påverka avtalsförhandlingar. Detta måste 
till stor del ske på central nivå dvs nivån ovanför myndighetsnivå om vi skall kunna ta större plats 
inom lokala kollektivavtalsförhandlingar. Lokala myndigheter med försvarsmakten i spetsen 
tenderar att bli mindre flexibla i avseende att hitta smidiga lösningar om inte de får styrningar från 
arbetsgivarverksnivå. I många fall är inte partsförhållandet jämbördigt på lokal nivå utan styrt i 
vad som överenskommits mellan centrala parter. För att möta detta anser OF Amf att 
Officersförbundet behöver öka sitt inflytande i centrala förhandlingar. 

Beslutsförslag 

OF Amfibiekåren föreslår att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla och 
utvidga förbundets förhandlingsverksamhet i syfte att öka inflytandet i centrala förhandlingar. 

Yttrande från Officersförening 

OF Amfs styrelse har diskuterat inflytandefrågan och kommit fram till att lägga denna motion 
från OF Amf. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 9 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen. 

 

Motion nr 10 från Ärna OF angående ändring av text vad avser proposition 9, 
tidsbegränsad lön 

Bakgrund 

Under ”Löner och anställningsvillkor” står: 

Endast i undantagsfall, och om det gynnar medlemmen, kan tidsbegränsad lön tillämpas. 

Den nuvarande texten kan uppfattas som att det inte är möjligt för arbetsgivaren att sätta Tb-lön 
om den enskilde inte uppfattar att den skulle vara gynnsam. 

Beslutsförslag 

Ärna OF föreslår att förbundsmötet gör följande ändring i texten: 

Endast i undantagsfall, och om det gynnar medlemmen, bör tidsbegränsad lön tillämpas. 

Yttrande från Officersförening 

Ärna OF har vid extra styrelsemöte beslutat att föreslå förbundsmötet ändring enligt ovan. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 10 
En tydligare formulering i det fackliga programmet bejakas av förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen vill vara tydlig med sin uppfattning att tidsbegränsad lön är ett undantag. 
Förbundsstyrelsen har efter att ha tagit del av motionen kommit fram till detta uttrycks tydligare 
genom att inte närmare definiera vad som är undantagsfall. En alltför detaljerad beskrivning kan 
försvåra förhandlingslösningar.  

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen men föreslår en tydligare skrivning enligt: 

Att texten ska vara - Endast i undantagsfall bör tidsbegränsad lön tillämpas. 

 

Motion nr 11 från David Lindblom angående tillägg till proposition 9 Fackligt 
program 

Bakgrund 

Följande skrivning fanns med i fackligt program 2014 

”Normalt ska lönen gälla tillsvidare och prövas i särskild ordning då medlemmen får förändrade 
arbetsuppgifter och eller utökat kunskapsdjup.”  

Fackligt program 2011 
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”Investeringar i alla former av kompetenshöjningar ska löna sig och all tid som individen står till 
arbetsgivarens förfogande ska ersättas.” 

Det finns ett oförändrat behov av en löneutveckling utöver RALS och befattningsbyte som 
bygger på kompetens och kunskapsdjup. Speciellt viktigt är detta för kategorin 
specialistofficerare. 

Detta utgör fortfarande en viktig inriktning för förbundets verksamhet och saknas i 
proposition 9. 

Beslutsförslag 

Att det fackliga programmet kompletteras med följande mening Under löner och 
anställningsvillkor  

Normalt ska lönen gälla tillsvidare och prövas i särskild ordning då medlemmen får förändrade 
arbetsuppgifter och eller utökat kunskapsdjup. 

Yttrande från Officersförening 

Bifalles, beslut fattat på medlemsmöte 2017-08-14. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 11 
En tydligare formulering i det fackliga programmet bejakas av förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen. 

 

Motion nr 12 Från Ärna OF angående ändring av text vad avser proposition 9, 
Officersförbundets områdesvisa riktlinjer 2018-2021 - inflytande 

Bakgrund 

Under ” Officersförbundets områdesvisa riktlinjer 2018–2021 – inflytande” står: 

Officersförbundet (OFR S, P, O sammantagna respektive OFR/O) och arbetsgivarna ska inom 
några år vara lika parter på central nivå, lokal nivå och lokal-lokal nivå och tecknar kollektivavtal 
innehållande garanterade minsta årliga löneökningsutrymmen, regler för lönesättning och regler 
för finansiering av övriga anställningsvillkor. 

Beslutsförslag 

Ärna OF föreslår att förbundsmötet gör följande ändring i texten: lokal nivå och lokal-lokal nivå 
ersätts med FM-nivå och förbandsnivå i enlighet med motsvarande skrivningar i dokumentet. 

Yttrande från Officersförening 

Ärna OF har vid extra styrelsemöte beslutat att föreslå förbundsmötet ändring enligt ovan. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 12 
Förbundsstyrelsen delar motionärens andemening men föreslår att en exemplifierande text inom 
parantes införs efter de korrekta benämningarna (t ex FM-nivån). Förbundet företräder även 
medlemmar vid andra myndigheter som har en annan organisation än Försvarsmaktens varför 
motionärens förslag inte är generellt tillämpligt.   
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Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen. 

Att införa en exemplifierande text inom parantes efter de korrekta benämningarna. 

 

Motion nr 13 från Josefina Åsemyr, Wanäs OF angående endast militär 
personal i FM 

Bakgrund 

Stor procent av de saker som blir fel gällande löner och styrningar sker för att personalen på bl.a. 
HR-avdelningarna inte har kännedom om den militära professionen. I ett historiskt perspektiv då 
kvinnor inte per automatik gjorde militärtjänstgöring är det inte konstigt att man tidigare tillsatte 
helcivil personal men i ett dagsläge där plikten blivit könsneutral och allt fler tjänster skall 
krigsplaceras bör det vara inskrivet att man endast i undantagsfall skall anställa personer som helt 
saknar militär utbildning och erfarenhet. 

Beslutsförslag 

Jag föreslår att förbundsmötet gör följande tillägg i det fackliga programmet under punkt 4. 
Officersförbundets områdesvisa riktlinjer 2018–2021 underrubrik Rekrytering och 
antagning 

”Officersförbundet skall verka för att Försvarsmakten endast i undantagsfall skall anställa 
personer utan militär grundutbildning.” 

Yttrande från Officersförening 

Wanäs OF har behandlat motionen och beslutat att föreslå förbundsmötet bifalla motionen 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 13 
Förbundsstyrelsen bejakar andemeningen i motionen. All personal ska krigsplaceras och därmed 
som minst ha en kombattantutbildning. Att argumentera för en fullständig militär 
grundutbildning som krav för anställning i Försvarsmakten är dock inte realistiskt. 
Förbundsstyrelsen menar däremot att det är meriterande med militär grundutbildning. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen. 

 

Motion nr 14 från Styrelsen OF Amf, OF Amfibiekåren angående lön skall ej 
kopplas mot grad utan mot kompetens 

Bakgrund 

I proposition 9 sid 8 4:e kap Lönebildning och lönesättning tycker OF Amf att det skall förtydligas att 
lönesättning ej skall ske mot grad utan att det alltid skall ske gentemot kompetens. Förvisso 
hänger ibland grad och kompetens ihop men i de fall då det gör det skall det ändå vara 
kompetensen som styr lönesättning. OF Amf upplever att så inte alltid är fallet och anser att detta 
behöver förtydligas i det fackliga programmet. OF Amf anser att detta kan göras på flera olika 
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ställen i programmet men ger som förslag att det görs i den första punkten under lönebildning 
och lönesättning. Förslagsvis som andra mening efter de sakliga grunderna. 

Beslutsförslag 

OF Amfibiekåren föreslår att texten i proposition 9 4:e kapitlet Lönebildning och lönesättning första 
punkten ändras till: 

”Lönen bestäms på sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt övriga 
krav som är förenade med arbetsuppgifterna. Lönen skall ej kopplas mot grad utan gentemot 
kompetens. Den enskilde ska också kunna …) 

Yttrande från Officersförening 

OF Amfs styrelse har diskuterat propositionen och kommit fram till att lägga denna motion från 
OF Amf. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 14 
Innebörden av texten i propositionen är att det är kompetens som avses och inte grad.  I många 
fall korrelerar dock kompetens med grad varför det i vissa fall kan vara ett problem att så tydligt 
peka på att lönen inte ska kopplas mot graden. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen. 

 

Motion nr 15 från David Lindblom angående tillägg till proposition 9 Fackligt 
program 

Bakgrund 

Har tidigare funnits liknande inriktning i det fackliga programmet 2011 och 2014. 

” Arbetsgivaren årligen genomför lönekartläggning och korrigerar identifierade osakliga 
löneskillnader med en högre ram vid revision för att täcka merbehovet. 

Utmaningar finns för Officersförbundet och lokalföreningar att få ut adekvat lönestatistik från 
AG FM. Det finns uppenbara nackdelar med att AG FM enskilt styr och genomför 
lönekartläggning.  

AG FM har även givit ut Beslut om Försvarsmaktens lönestruktur för vissa arbetsområden, där 
AG FM egna ”max nivåer” underskrider aktuell och rådande lönebild. Därför bör 
partsgemensamma lönekartläggningar finnas med som inriktning av förbundets verksamhet. 

Beslutsförslag 

Att det fackliga programmet kompletteras med följande meningar. Under löner och 
anställningsvillkor eller i Officersförbundets områdesvisa riktlinjer 2018–2021 under punkten 
lönebildning och lönesättning. 

Arbetsgivaren och Officersförbundet ska årligen genomföra partsgemensam lönekartläggning 
och korrigera identifierade osakliga löneskillnader med en högre ram vid revision för att täcka 
merbehovet. 
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Yttrande från Officersförening 

Bifalles, beslut fattat på medlemsmöte 2017-08-14. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 15 
Parterna har påbörjat ett arbete för att utvärdera och analysera FM lönebild och tydliggöra hur 
lönebildningsprocessen skall utvecklas. 

Arbetsgivaren är redan idag ålagd att årligen genomföra lönekartläggning (kön) och korrigera 
identifierade osakliga löneskillnader. Detta är ett kontinuerligt pågående arbete som ej enbart ska 
genomföras vid revision. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen. 

 

Motion nr 16 från Emil Henriksson, OF Enköping angående högre grundlön för 
GSS, samt ta bort ”Taket” helt 

Bakgrund 

Om jag skulle byta jobb till McDonalds idag, utan utbildning eller krav på gymnasiekompetens, är 
minimilönen utan yrkesvana 121,63 kr i h. Vilket blir i snitt 21.042 kr.  

Denna information har jag fått via Hotell och restaurangfacket HRF. För att jobba i 
försvarsmakten måste jag ha Medicinska krav uppfyllda efter obligatorisk läkarundersökning, 
klara de fysiska testerna samt ha godkänd GMU (3 månader) eller värnplikt (11 månader). Då får 
jag en grundlön på 18.000 kr. Så för något som kräver mer får jag alltså mindre betalt för. 

Beslutsförslag 

Jag yrkar för att minsta lön ska vara 20.500 kr samt att taket för GSS tas bort. 

Yttrande från Officersförening 

OF Enköping har behandlat motionen och beslutat att föreslå förbundsmötet att bifalla 
motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 16 
Officersförbundet arbetar kontinuerligt med frågan och yrkade i avtalsförhandlingar 2016 och 
2017 för att lägstalöner för soldater skall vara 20.500kr samt för officerare 25.000kr. 
Officersförbundet verkar för att lönen bestäms på sakliga grunder såsom ansvar, 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna. Den 
enskilde ska också kunna påverka sin lön genom att t.ex. ta på sig större ansvar, lösa svårare 
arbetsuppgifter, arbeta effektivare eller åta sig fler arbetsuppgifter.  

Försvarsmakten har beslutat om en lönestruktur. Officersförbundet har varken samverkat eller 
förhandlat Försvarsmaktens lönestruktur i enighet. Det vill säga att officersförbundet aldrig har 
accepterat några lönetak. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen avseende att verka för höjda lägsta löner i FM.  
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Att verka för att ta bort den av Försvarsmakten beslutade övre begränsningen i lönesättning. 

 

Motion nr 17 från Peter Bramstedt, OF Amfibiekåren angående flexibelt uttag av 
tjänstepension 

Bakgrund 

Härmed lämnas en motion om att Officersförbundet skall verka för att Tjänstepensionens 
uttagstid skall vara flexibel. 

Det finns idag ett antal medarbetare som vill fortsätta att jobba efter att de uppnått 
tjänstepensionsåldern 61 år. Med nuvarande utformning så är det inte ekonomiskt fördelaktigt att 
kvarstanna i tjänst efter uppnådd tjänstepensionsålder då tjänstepension förverkas och inte 
kommer den enskilde till godo. Det innebär i praktiken att de officerare som inte vill gå i pension 
utan kvarstannar i tjänst i princip betalar stor del av sin lön med de delar av tjänstepensionen som 
förverkas (återgår till statskassan). 

Mitt förslag är att tjänstepensionen skall vara ”flytande” mellan 61 och 67 års ålder där 
arbetsgivaren fortsätter att betala in till den allmänna pensionen men inte till tjänstepensionen 
efter 61 års ålder. Tjänstepensionen kan sedan tas ut under fyra år och därefter ”rullar” pensionen 
ut enligt dagens system. Detta torde innebära att den livslånga pensionsdelen för officeren blir 
högre. 

Beslutsförslag 

Jag motionerar härmed om att: Officersförbundet skall verka för att tjänstepensionen skall vara 
rörlig mellan 61 och 67 års ålder. 

Yttrande från Officersförening 

Amfibiekårens officersförening/OF Amf tillstyrker motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 17 
I proposition nummer 9 står det att pensionsavsättning ska göras för all tid när man arbetar 
oavsett ålder. Officersförbundet arbetar med denna fråga som är aktuell. Det finns många olika 
sätt att lösa problemet på. Det kan därför begränsa lösningen på frågan genom att så tydligt peka 
på att verka för ett rörligt uttag av tjänstepensionen mellan 61 och 67. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen. 

 

Motion nr 18 från Jonatan Bremmers, OF Amfibiekåren angående högre 
ersättning under övnings(försvarsmakts-)dygn på helger 

Bakgrund 

Härmed lämnas en motion om att Officersförbundet skall verka för att ersättningen för ett 
genomfört övningsdygn (blivande försvarsmaktsdygn) under helgdag skall höjas. 

Enligt FAS förklaras arbetstid på följande sätt: 
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”Under ett kalenderår är för heltidsarbetande arbetstagare den genomsnittliga ordinarie 
veckoarbetstiden för kalendervecka, som utöver söndag är helgfri, 40 timmar. För helgdag1 som 
infaller på måndag – fredag minskas årsarbetstiden med åtta (8) timmar. Detta gäller inte de 
arbetstagare som gör omräkning enligt 9 § c).” 

Under vanlig arbetstid ges ersättning för kvalificerad övertid (60 kr/tim) för all arbetad tid från 
kl 19.00 på fredag till kl 07.00 på måndag. 

Eftersom det nu blivit bekräftat att övnings(försvarsmakts-)dygn skall användas då verksamheten 
kan planeras och då verksamheten kräver det bör det kunna jämställas med vanlig planerad 
arbetstid, och det är därför inte relevant att ersättningen för ett ÖD/FMD på en helgdag är 
densamma som på en veckodag. 

Optimalt för arbetstagaren vore naturligtvis att få motsvarande ersättning på 60 kr/tim under ett 
ÖD/FMD på helgdagar, men all ökning av ersättning som OF kan förhandla fram är en 
framgång. Därför formulerar jag inte en exakt summa i motionen. 

Beslutsförslag 

Jag motionerar härmed om att: Officersförbundet skall verka för ersättningen för ÖD/FMD som 
genomförs under lördag, söndag och helgdag ska höjas. 

Yttrande från Officersförening 

OF Amf tillstyrker motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 18 
Officersförbundet har nyligen tecknat nytt kollektivavtal om arbetstid som träder i kraft 1 januari 
2018. Efter utvärdering eller när tillfälle ges kommer frågan att tas upp på nytt. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen. 

 

Motion nr 19 från David Lindblom angående tillägg till proposition 9 Fackligt 
program 

Bakgrund 

Skrivningen inarbetades efter en motion i det fackliga programmet 2011, och del av 
förbundsstyrelsens yttrande löd då.  
”Förbundsstyrelsen har bedömt att frågan är viktig och att förbundet fortsättningsvis ska bevaka frågan för att om 
möjligt få en sådan reglering som motionären föreslår till stånd på sikt. Frågan om ekonomisk ersättning blir en 
naturlig del av en framtida förhandling.”  

Skrivningen finns ej med i fackliga programmet 2014 och var enligt redovisade fakta inte uppe då 
delar av arbetstidsavtalet och rörlighetsavtalet omförhandlades under 2017. Det är därför av vikt 
att skrivningen åter finns med som en inriktning för förbundets verksamhet. 

Beslutsförslag 

Att det fackliga programmet kompletteras med följande meningar. Under löner och 
anställningsvillkor eller i Officersförbundets områdesvisa riktlinjer 2018–2021 under punkten 
övriga anställningsvillkor.  
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Tjänsteresa som medför kortvarigt byte av arbetsort framgår av arbetstidsplanering för individen 
enligt kollektivavtal. 

Yttrande från Officersförening 

Bifalles, beslut fattat på medlemsmöte 2017-08-14. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 19 
Förbundsstyrelsen stödjer motionens andemening. Officersförbundet har precis ingått ett nytt 
arbetstidsavtal. Att inom förbundsmötesperioden börja argumentera för förändringar av denna 
karaktär upplevs inte som en framgångsfaktor. Det finns däremot andra sätt att omhänderta 
frågan på.  I rörlighetsavtalet framgår det t ex att tjänsteresa ska planeras i samråd med berörd 
arbetstagare. Möjligheterna att uppnå det som efterfrågas är därmed flera. Att det ska framgå av 
just arbetstidsplaneringen är att begränsa sig. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen. 

 

Motion nr 20 från Styrelsen OF Amf, OF Amfibiekåren angående verka för att 
restidsersättning ska motsvara ordinarie timlön 

Bakgrund 

I proposition 9 sid 9 4:e kap Övriga anställningsvillkor anser OF Amf att elfte punkten Verka för att 
restidsersättning ska motsvara ordinarie timlön kan tas bort då detta är uppnått i samband med nytt 
rörlighetsavtal fr.o.m. 2018-01-01. 

Beslutsförslag 

OF Amfibiekåren föreslår att elfte punkten i proposition 9, 4:e kapitlet, sid 9, Övriga 
anställningsvillkor strykes. 

Yttrande från Officersförening 

OF Amfs styrelse har diskuterat propositionen och kommit fram till att lägga denna motion från 
OF Amf. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 20 
Att formulera texten i proposition 9 har varit en del i styrelsens propositionsarbete. Det är dock 
uppenbart att detta missats i den text som pekas ut av motionären. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen. 

 

Motion nr 21 från David Lindblom, OF Skaraborgarna angående ändrad 
ersättning vid FM-dygn 

Bakgrund 

Motiv, Fackligt program 2014 
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Officersförbundets medlemmar ska ha en arbetsmiljö som inte bara följer de minimikrav som 
lagar och avtal ställer, utan också präglas av en helhetssyn där medlemmarnas hälsa och balans i 
livet är i fokus. 

Medlemmarna ska inte åläggas en högre årsarbetstid än vad som är normalt för övriga 
arbetsmarknaden samtidigt som eventuella undantag från arbetstidslagstiftningen med hänvisning 
till EG-direktiven ska göras så restriktivt som möjligt. 

Beslutsförslag 

Att beslutsförslagets andemening tillförs som komplettering i proposition 9, under 
Officersförbundets områdesvisa riktlinjer 2018-2021. 

Förändra kompensationsledigheten vid FM-dygn till att först vara den kortare 
kompensationsledigheten med högre ekonomisk ersättning och sedan den längre 
kompensationsledigheten. 

Vid de första tio övningsdygnen per kalenderår ges fyra timmars kompledighet per dygn men 
medlemmen erhåller 0,023 av månadslönen som kompensation för de fyra uteblivna 
kompledighetstimmarna. Från och med det elfte dygnet ges åtta timmars kompledighet. 

Yttrande från Officersförening 

Bifalles, beslut fattat på medlemsmöte 2017-08-14. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 21 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning, vilket vi även verkade för under 
förhandlingarna dock utan framgång. Det hindrar dock inte att vi fortsätter att försöka utveckla 
våra avtal. Förbundsstyrelsen tycker dock att det är olämpligt att redan nu bestämma hur 
lösningarna ska se ut.   

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen  

Att verka för att all tid som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande ersätts i tid eller 
pengar. 

 

Motion nr 22 från Jan-Åke Andersson, OF Skaraborgarna angående uppföljning 
FM-dygn i nytt arbetstidsavtal 

Bakgrund 

 

Beslutsförslag 

Att beslutsförslagets andemening tillförs som komplettering i proposition 9, under 
Officersförbundets områdesvisa riktlinjer 2018–2021. 

Verka för att Officersförbundet utvärderar nytt arbetstidsavtal gällande FM-dygn och följer upp 
antalet FM-dygn på individnivå. 

Utvecklar avtalet i syfte att medlemmarna inte ska åläggas en högre årsarbetstid än vad som är 
normalt för övriga arbetsmarknaden. 
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Yttrande från Officersförening 

Bifalles, beslut fattat på medlemsmöte 2017-08-14. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 22 
FS delar motionärens uppfattning och genomför kontinuerligt uppföljning och utveckling av 
avtalen utifrån medlemmarnas arbetsmiljö. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen. 

 

Motion nr 23 från Emil Brynolfsson, OF Enköping angående skobidrag för 
anställda 

Bakgrund 

Vi har fysiska krav på oss som vi måste uppnå med hjälp av träning. Vi behöver ett par skor som 
vi kan springa långt, intervall, i terräng utomhus med. Flera gånger i veckan, utan att våra knän 
och fötter ska ta skada av det. Samt ett par skor för att kunna uppnå våran träning inomhus, 
närkamp, styrketräning, rehab. 

Beslutsförslag 

Jag yrkar på att skobidrag utbetalas 1 gång/år. 

Yttrande från Officersförening 

Förbundet har tillsammans med FM, i anslutning till det nya arbetstidsavtalet, kommit överens 
om att skobidrag utbetalas vart annat år med upp till 700 kronor. 

OF Enköping har behandlat motionen och beslutat att föreslå förbundsmötet att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 23 
I förhandlingar prövades lösningen med utbetalning varje år resultatet blev istället en högre 
summa vartannat år. Slutsumman blev 1200kr vartannat år. FS vill dock förtydliga att varianten 
som beskrivs av lokalföreningen inte speglar nuvarande eller kommande (2018) avtal. 

Motionens andemening är densamma som FS. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla motionen. 

 

Motion nr 24 från Ousu Ceesay, OF Enköping angående klockbidrag 

Bakgrund 

Jag skulle vilja ha klockbidrag, eller att försvarsmakten bidrar med en klocka till GSS. Vi har krav 
på att hålla tider på jobbet. När vi är ute i skogen och jobbar har vi ej mobilen med där man 
brukar ha sin klocka. Nu köper vi egna klockor som vi tar med ut och som går sönder i fält, som 
man inte får ersättning för. 
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Beslutsförslag 

Jag yrkar på att samtliga GSS får ett klockbidrag eller tilldelas en klocka. 

Yttrande från Officersförening 

Att tilldela all anställd personal kanske är en bra idé då förbandens elektroniska klockor som sitter 
i korridorer tyvärr inte visar samma tid och väldigt få klockor visar ”rätt tid”. 

OF Enköping har behandlat motionen och beslutat att föreslå förbundsmötet att bifalla 
motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 24 
Försvarsmakten har idag försäkringar genom kammarkollegiet som ersätter individens privata 
klocka om den går sönder i tjänsten. Att verka för att klockor tillförs den personliga utrustningen 
finner vi rimligt. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen  

Att verka för att samtlig personal tillförs klocka som del i personlig utrustning. 

 

Motion nr 25 från Klas Sandberg, OF Kustflottan angående idrott för alla genom 
friskvårdsbidrag 

Bakgrund 

Idag består Försvarsmakten av anställda som arbetar/tjänstgör på flera orter och platser. 

Många i dagens Försvarsmakt bor inte i direkt närhet till sin arbetsplats. Det kan variera från 
gångavstånd till många mil.  På de flesta arbetsplatser är personalen hänvisad att utöva sin 
obligatoriska idrott innanför ”grindarna” på bestämda tider. 

Dessa möjligheter att få träna innanför ”grindarna” passar inte alla och främjar inte att alla får 
möjlighet till träning. Det finns väldigt fina gym, idrottshallar och motionsbanor m.m. i 
Försvarsmakten. Ibland är det väldigt fullt, ibland stängt och ofta är ledda motionspass på tider 
som ej passar personalen i Försvarsmakten. Detta leder till att personalen ej tränar så mycket som 
den borde göra. 

Träningen måste bli en mer naturlig del i vardagen. Många medlemmar har ett mycket tajt schema 
i sina civila liv. Ett friskvårdsbidrag skulle ge flexibilitet och möjlighet till egna val nära hemmet. 
Detta skulle underlätta för många medlemmar att få det lättare att hinna med den så viktiga 
idrotten. Idrott med hjälp av friskvårdbidraget ska ses som ett komplement till den obligatoriska 
idrotten på arbetstid. 

En förutsättning för skatte- och avgiftsfrihet för arbetsgivaren är att erbjudandet om förmånen 
riktar sig till alla anställda. Enligt skatteverket kan arbetsgivaren ersätta en anställds utlägg för 
årskort, klippkort eller enkelbiljetter, elektroniska varianter av dessa. 

Försvarsmakten borde göra som kommuner, landsting och privata arbetsgivare, lämna 
friskvårdsbidrag till den enskilde (ej i form av kontanter). Detta för att öka antalet idrottstimmar 
samt att underlätta för personalen i Försvarsmakten. 
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Beslutsförslag 

Jag Klas Sandberg föreslår att förbundsmötet beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
Försvarsmakten i likhet med andra arbetsgivare genom ett friskvårdsbidrag subventionerar 
medlemskap på gym och idrottsföreningar. 

Yttrande från Officersförening 

Kustflottans Officersförening har behandlat motionen vid styrelsemöte. Föreningen föreslår att 
Förbundsmötet bifaller motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 25 
Fysisk träning är en del av arbetsuppgifterna och ska genomföras på arbetstid. Faciliteter för 
fysisk träning finns på huvuddelen av organisationsenheterna. Att verka för friskvårdsbidrag som 
möjliggör träning på fritiden menar förbundsstyrelsen är att bejaka att träning inte ska ske på 
arbetstid. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen. 

 

Motion nr 26 från Stefan Francsics, OF Enköping angående läkarkontroll 

Bakgrund 

Inom FM upplever många att det är få som gör mycket och att det hela tiden ställs högre krav 
både på att jobba längre och jobba mer. För några år sedan fick vi obligatorium för att delta i 
internationell tjänst, detta satt utan någon form av åldersgräns. FM kontrollera inte sin personals 
hälsa och vi som enskilda har inte den möjligheten att inom FM genomföra en egen 
hälsokontroll. 

Ett problem som uppstår senare i livet startar ofta ett antal år tidigare och skulle på så vis kunna 
förhindras om individen fått ett tidigt besked. Läkarkontroll kanske ska göras vart 10:e år 
inledningsvis för att senare bli vart 5:e, men då får både FM och den enskilde en uppfattning om 
hälsotillståndet och vilka befattningar som kan vara lämpliga för att klara ett helt arbetsliv som 
officer. 

Beslutsförslag 

Jag yrkar på att Officersförbundet arbetar för att FM inför kostnadsfria läkarundersökningar för 
officerare. 

Yttrande från Officersförening 

OF Enköping tycker att det är en bra idé som verkligen gynnar både arbetsgivare och 
arbetstagare när vi nu går mot ett längre arbetsliv. 

OF Enköping har behandlat motionen och beslutat att föreslå förbundsmötet att bifalla 
motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 26 
Förbundsstyrelsen bifaller motionens andemening men förstår med motionärens uttryck 
läkarundersökning att det är en generell hälsoundersökning som avses. Styrelsen menar också att 
det är relaterat till ålder och inte till kategori. 
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Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen. 

Att officersförbundet arbetar för att Försvarsmakten inför kostnadsfria hälsoundersökningar för 
militärt tillsvidareanställd personal från en viss ålder. 

 

Motion nr 27 från Ärna OF angående förändringsförslag till proposition nr 10 
Bilaga 1 Medlemsavgifter 

Bakgrund 

I proposition nr 10 Bilaga 1 nämns ordet ”inkomster” i kolumnen Avgiftsklass. Ärna OF anser 
att ordet ”inkomst” är diffust. Vad avses? Inkomst, såsom rörliga tillägg, eventuell TB-lön under 
en viss månad? 

Beslutsförslag 

Ärna OF föreslår att ordet ”inkomster” ändras till ordet ”I-lön”. 

Ärna OF föreslår att det är I-lön tillsvidare som skall ligga till grund för beräkning av 
medlemsavgift till Officersförbundet. 

Yttrande från Officersförening 

Ärna OF har vid extra styrelsemöte beslutat att föreslå förbundsmötet ändring enligt ovan. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 27 
Förbundsstyrelsen delar motionens andemening och anser att ytterligera förtydligande avseende 
vilken del av inkomsten som avses erfordras. Detta uppnås genom att förtydliga skrivningen med 
följande text: Individuell lön (inklusive eventuell tidsbegränsad lön). 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att bifalla andemeningen i motionen genom att ändra från ordet ”inkomster” till: Individuell lön 
(inklusive eventuell tidsbegränsad lön). 

 

Motion nr 28 från Styrelsen OF Amf, OF Amfibiekåren angående om möjligt ta 
med representanter från uppsättande förband vid besök på internationella 
insatser 

Bakgrund 

I proposition 10 sid 4 under kommentarer så är en punkt att besöka internationella insatser. OF 
Amf anser att förbundets besök vid insatser är viktigt och att det i möjligaste mån kan ske ett 
besök vid varje insats. Om möjligt bör en representant från lokalförening en gentemot det 
uppsättande förbandet följa med förbundet. 

OF Amf är medvetna om den ”besökströtthet” som ibland råder vid insatser. Icke så förty är det 
viktigt att fysiskt besöka medlemmarna, inte minst ur ett lokalförenings/medlemsperspektiv där 
lokala förbandsspecifika frågor kan diskuteras. Dessutom upplever vi att medlemmarnas 
individuella situation och framtid efter hemkomst kan dialogiseras och ”pinpointas” på ett för 
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medlemmarna bättre sätt om lokalföreningsrepresentant har möjlighet att besöka sitt förbands 
medlemmar på den internationella insatsen. 

Beslutsförslag 

OF Amfibiekåren föreslår att det i tolfte punkten under kommentarer i proposition 10 står: 

”Besök internationella insatser möjliggörs och bör ske vid varje insats. I möjligaste mån bör även en 
representant ur uppsättande förbandets lokalförening följa med förbundet.” 

Yttrande från Officersförening 

OF Amfs styrelse har diskuterat propositionen och kommit fram till att lägga denna motion från 
OF Amf. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 28 
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att Officersförbundet ska besöka insatser när så är möjligt 
och att föreningsrepresentant ska beredas möjlighet när det så är rimligt. Dock anser 
förbundsstyrelse att besök vid varje insats inte är skäligt utifrån olika faktorer såsom resurser och 
operativt läge. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

Att avslå motionen avseende besök vid varje insats. 

Att bifalla motionen avseende texttillägget ”I möjligaste mån bör även en representant ur uppsättande 
förbandets lokalförening följa med förbundet.” 

 


