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Mer tid till flytten

Du har rätt till en dags ledighet med lön när du ska flytta. Är det arbetsgivaren  
som bestämt att du ska flytta så kan du få ledigt upp till tre dagar.

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

Den 19 juni är sista dag för synpunkter på 
valberedningens andra förslag på vilken 
förbundsstyrelse och vilka revisorer Of-
ficersförbundet ska ha de närmaste tre åren 
efter förbundsmötet.

Valberedningen har efter den första remissom-
gången omarbetat förslaget till förbundsstyrelse 
utifrån de synpunkter som officersföreningarna 
har lämnat. Förslaget skickade i tisdags till alla 
officersföreningar som uppmanas att yttra sig 
även över detta förslag. Vid förslag till föränd-
ringar så är det viktigt att föreningen motiverar 
varför förändringen ska göras och vem eller 
vilka som ska bytas ut. 

Observera att det bara är officersföreningar 
som kan nominera, ta därför kontakt med din 
förening om du har förslag på kandidat. Och 
glöm inte att fråga den du vill nominera om 
han/hon är villig att åta sig uppdraget.

Ersättningskommitté
Valberedningen har i år fått ytterligare en 
uppgift, att förbereda val till den ersättnings-

kommitté som förbundsstyrelsen föreslår ska 
tillsättas vid förbundsmötet (se proposition 8).  

Kommitténs uppgift blir att bereda och 
lämna förslag till förbundsstyrelsen avseende 
ersättningar till förbundsstyrelse, valberedning, 
revisorer och ersättningskommitté. 

Ersättningskommittén ska bestå av tre 
ledamöter samt två suppleanter. Officersför-
eningarna uppmanas att nominera lämpliga 
kandidater även till dessa förtroendeuppdrag. 
Ledamöterna bör vara erfarna förtroendevalda 
med stor integritet och förståelse för det arbete 
som de förtroendevalda utför. 

Hedersmedlemmar
Förbundsmötet utser också hedersmedlemmar. 
Hedersmedlem är Officersförbundets högsta 
hedersbetygelse och är en utmärkelse för insat-
ser inom det fackliga området. 

En hedersmedlem ska på ett synnerligen 
förtjänstfullt sätt bidragit till Officersförbun-
dets verksamhet. Förslag på hedersmedlemmar 
tar valberedningen emot fram till den första 
september.

Det går alltså fortfarande att nominera yt-
terligare kandidater till:

Styrelseledamöter och suppleanter
Revisorer och suppleanter
Valberedning och suppleanter
Hedersmedlemmar (Nominerings-  
stopp 2014-09-01)
Ersättningskommittén och suppleanter

Förslaget finns på webben
Synpunkter på remiss 2 ska officersföreningarna 
lämna senast den 19 juni. Valberedningens 
andra förslag finns att läsa på webben, officers-
forbundet.se/om_forbundet under rubriken 
Förbundsmöte.
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