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Förättningstillägg och traktamente

Är du på tjänsteresa i Sverige får du upp till 165 kronor/dag i förättningstillägg och upp 
till 220 kronor i traktamente/dag tack vare kollektivavtalet. Utan kollektivavtal så kan du 
bara göra avdrag i deklarationen.

Du tjänar på kollektivavtal!
de 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

Officersförbundet medverkar även i år på 
Försvarspolitisk arena under Almedals-
veckan med ett eget seminarium och två 
medlemsmöten. 

Förbundets seminarium Den militära persona-
lens syn på försvarspolitiken äger rum måndagen 
den 30/6 klockan 14.15-15.00.  Medverkar gör 
Officersförbundets ordförande Lars Fresker, 
Peter Hultqvist (s) och Johan Forsell (m).

Förbundsordförande Lars Fresker deltar 
även i två andra seminarier på Försvarspolitisk 
arena under veckan: 

Måndag förmiddag 10.30 – 11.15 i se-
minariet Behövs kvinnor i Försvarsmakten? 
Långsam marsch framåt för ett av världens 
mest jämställda länder. 
Torsdag 14.15 – 15.00 i seminariet 
Behövs mer radikala idéer importeras från 
andra länder för att lösa Försvarsmaktens 
personalreform?

•

•

Medlemsfika
Lars Fresker och förbundsdirektör Peter 
Löfvendahl kommer också att finnas på plats 
för att fika och prata med medlemmar vid två 
tillfällen, direkt efter förbundets seminarium på 
måndagen, d.v.s 15.00 - 15.30 och på tisdagen 
klockan 13.45 – 14.15.

Försvarspolitisk arena
Försvarspolitisk arena är en mötesplats öppen 
för alla som är intresserade av försvarspolitik.  
Där anordnas  cirka 25 seminarier och debat-
ter. Måndag till torsdag inleds dagen med två 
morgonpass då en försvarspolitiker och en 
ungdomspolitiker från varje parti utfrågas. 

I pauserna mellan seminarierna visar Fören-
ingen Armé- Marin- och Flygfilm unika filmer 
från sitt arkiv. 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
driver ett café i anslutning till seminarieloka-
len. Dit är alla försvars- och säkerhetspolitiskt 

intresserade 
välkomna 
att äta 
frukost 
och ta en 
fika under 
Almedals-
veckan. 
Du hittar Försvarspolitisk arena i korsningen 
Mellangatan/Trappgränd/S:t Hansgatan.

Läs mer 
Läs mer om Försvarspolitisk arena och vilka 
aktiviteter som anordnas under veckan på  
www.forsvarspolitiskarena.se. 

Försvarspolitisk arena finns också på 
Facebook (försvarpolitiskarena) och Twitter 
(FPAalmedalen).

Officersförbundet i AlmedAlen

semestertider
Från och med midsommar börjar vi på kansliet våra sommarsemestrar. Vi stänger 
inte någon vecka men är däremor lågt bemannade vilket innebär att det kan ta 
längre tid än vanligt att få svar på telefon och mejl.
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