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Skriv en motion eller två

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdagar om bland 
annat ledarskap, kreativitet och kommunikation. Kompetensda-
garna är en förmån för dig som är medlem i Officersförbundet.

Under en heldag får du kostnadsfritt kunskap och inspiration att ta med 
i såväl ditt arbets- som privatliv. Programmet är skräddarsytt för medlem-
mar inom saco-förbunden och bjuder på kvalitativa föreläsare.

Akademikerkompetens erbjuder dig kompetensdagen vid fem tillfäl-
len under hösten.  Du får också bjuda med en kollega till kompetensda-
gen.

• 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 

Mer information och anmälan
Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på  
www.akademikerkompetens.com. Program och anmälningsformulär 
läggs upp cirka fyra veckor före respektive kompetensdag.

Ta vara på dina rättigheter som medlem och skriv en eller flera 
motioner till förbundsmötet. 

Alla medlemmar har rätt att komma med förslag till förbundsmötet 
om hur förbundet ska jobba och vilka frågor som ska uppmärksammas 
under de kommande tre åren, så kallade motioner. En motion kan ta 
upp vilken fråga som helst som har facklig anknytning. Den kan också 
innehålla förslag på någon förändring i någon av de propositioner som 
förbundsstyrelsen skrivit.

Motionen ska ha följande delar:
• Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om
• Text som beskriver och motiverar förslaget
• Beslutsförslag 

Lämna motionen till din  
officersförening
När du har skrivit din/dina 
motioner ska de lämnas till 
din officersförening som ska 
yttra sig över motionen. För-
eningen ska sedan senast den 
18 augusti skicka motionen 
till förbundsstyrelsen med sitt yttrande.  Lämna motionen i god tid så att 
din förening hinner läsa och yttra sig. 

Läs mer
Mer detaljerad information om hur du skriver en motion och hante-
ringen av dessa hittar du på på www. officerforbundet.se/om_forbundet. 
Där finns också en mall som du kan använda.

Extra bEtalt vid bErEdskap

Du vet väl att du får extra betalt när du har beredskap tack vare att Officersför-
bundet har tecknat kollektivavtal med arbetsgivaren. Vid beredskap får du ett 
tillägg på 30 kronor/ timme på vardagar, 60 kronor/ timme under helger och  
90 kronor/ timme under storhelger.
 
Du tjänar på kollektivavtal!
det här 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
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