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Ersättning för läkarvård och läkEmEdEl
Du vet väl att du får ersättning för läkarbesök och läkemedel genom ditt kollektivavtal.
Läkarbesök ersätts med 95 kronor per besök och du får full ersättning för receptbelagda  
läkemedel.

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

Som medlem i Officersförbundet har du förmånspris på boendet på 
Örlogshotellet. Hotellet som ligger på Teatergatan i centrala Stock-
holm ägs av Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem. 

Hotellet har ca 50 rum. Enkelrum kostar inte mer än 700 kronor/natt och 
dubbelrum 1000 kronor/natt. Frukost ingår i priset (april 2014).

Läs mer och boka på www.orlogshotellet.com. Uppge att du är medlem i 
Officersförbundet för att få förmånspriset.

Välkommen till 
Örlogshotellet

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdag, en förmån 
för dig som är medlem i Officersförbundet.

Den 27 maj kan du i Stockholm lyssna till följande fem föreläsningar: 
Marie Ryd ”Modernt ledarskap med riktlinjer från hjärnan”
Gabrielle Salander “De 7 kommunikationssynderna”
Angela Ahola ”Skulle du köpa dig själv?”
Cecilia Hed Malmström ”Vi är varandras arbetsmiljö”
Thomas Lundqvist “Bli en mer aktiv ledare - så påverkar du andras 
beteende.”

Kompetensdagen äger rum på Maximteatern, Karlaplan 4, Stockholm 
den 27 maj 8.30 – 16.45.

•
•
•
•
•

Mer information och anmälan
Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på  
www.akademikerkompetens.com

Fler seminarier under året
Under hösten hålls Akademikerkompetens på följande datum och orter:

 
• Tisdag 23 september i Linköping 
• Torsdag 9 oktober i Eskilstuna 
• Tisdag 14 oktober i Malmö 
• Tisdag 11 november i Uppsala 
• Torsdag 20 november i Göteborg  

kompetensdag i stockholm

kansliet tar påskledigt
I morgon, skärtorsdagen, stänger kansliet kl 11.30. Sedan är vi åter  
på plats som vanligt på tisdag den 22 april.
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