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mer i plånboken vid övningsdygn
Tack vare kollektivavtalet får du mer i plånboken vid övningsdygn.
För varje fullgjort övningsdygn får du ett tillägg om 988 kronor + 8 timmars ledighet 
alternativt 988 kronor + 0,023 X din I-lön + 4 timmars ledighet.

Du tjänar på kollektivavtal!
reglerad arbetstid och många andra förmåner gäller för dig och alla dina kollegor tack 
vare att du tror på idén om att föra en gemensam talan för kollektiva lösningar.  
fler exempel hittar du på www.officersforbundet.se/om_forbundet

Nu är det dags att ta ställning till valbered-
ningens första förslag.  Den 17 mars skicka-
de valberedningen ut sin första remiss med 
förslag på förbundsstyrelse och revisorer för 
nästkommande verksamhetsperiod. 

Valberedningen uppmanar alla officersfören-
ingar att yttra sig över förslaget. Vid förslag till 
förändringar så är det viktigt att föreningen 
motiverar varför förändringen ska göras och 
vem eller vilka som ska bytas ut.  

Förslaget finns på webben
Valberedningens förslag är utskickat 
till alla officersföreningar och finns också att 
läsa på webben:  
www.officersforbundet.se/om_forbundet
Officerföreningarna kan fortfarande nominera 
kandidater till: 

Styrelseledamöter och suppleanter. 
Revisorer och suppleanter 
Valberedning och suppleanter 
Hedersmedlemmar

•
•
•
•

Endast de som är nominerade av någon 
officersförening (oavsett nuvarande förtroende-
uppdrag) är valbara vid förbundsmötet.  Svar 
på remiss 1 ska vara valberedningens sekreterare 
Johan Falck tillhanda senast den 7 maj. valbe-
redningen@officersforbundet.se.

Ta chansen och gör din röst hörd!

Dags att välja ny  
förbunDsstyrelse

Chefsnytt
chefsnytt är ett nyhetsbrev för chefer från saco.
chefnytt kommer ut varannan fredag. nyhetsbrevet ska hjälpa chefer att omvärldsbevaka 
vad som sker på chefsområdet och lyfta fram ny forskning och kunskapsutveckling men 
innehåller även en del andra nyheter. chefsnytt finns tillgängligt på www.saco.se, där man 
också kan anmäla sig som prenumerant.


