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InsatstIllägg tack vare kollektIvavtalet

Under utlandstjänstgöring får du och dina kollegor ett insatstillägg på upp till  
12 200 kronor/månad beroende på var ni tjänstgör.

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

”Börja med att rädda det  
försvar vi har”
Officersförbundet har idag en debattartikel införd i Svenska  
Dagbladet. 

Det är ordförande Lars Fresker som med stöd av ett antal officersfören-
ingar kräver att regeringen upphäver både beslutet om att  minska kost-
nadsökningen avseende löner med 500 miljoner och förslaget i vårprop-
pen om att ytterligare 100 miljoner ska sparas. Regeringen bör invänta 
försvarsberedningens rapport den 15 maj innan några nya beslut tas.

Lars Fresker menar att 500 miljoner mindre innebär en minskning 
med flera hundratals medarbetare. Medarbetare som behövs för att möj-
liggöra utbildning, träning och övning av dem som ska nyanställas för att 
bemanna insatsförbanden. Personal och materielsystem hänger dessutom 

ihop. Satsningar på materielsystem är pengar i sjön 
om det inte finns personal för att bemanna dem.

Försvarsmaktens medarbetarundersökning 
bekräftar också det vi som fackliga företrädare möter 
varje dag, chefer och andra medarbetare som har 
en sådan undermålig arbetsmiljö att det nu leder 
till förebyggande rehabiliteringsåtgärder men också 
rehabilitering på grund av sjukdom. Det är verkligen 
dags att bryta besparingstrenden innan fler blir sjuka 
eller tillbud renderar i olyckor.

Läs hela debattartikeln på  
www.officersforbundet.se

Lars Fresker

Det är hög tid 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.

Valberedningens förslag är utskickat till alla 
officersföreningar och finns också att läsa på 
www.officersforbundet.se/om_forbundet

Officerföreningarna kan fortfarande nomi-
nera 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. Skicka 
till valberedningen@officersforbundet.se.

Ta chansen och gör din röst hörd! 

•

Påminner om valBeredningens remiss 1
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