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Den 15 oktober är sista dag för officers-
föreningarna att lämna synpunkter på 
valberedningens tredje förslag på vilken 
förbundsstyrelse och vilka revisorer Offi-
cersförbundet ska ha efter förbundsmötet.

Valberedningen lämnar nu ett omarbetat för-
slag till förbundsstyrelse utifrån de synpunkter 
som officersföreningarna har lämnat på tidigare 
remissomgångar. 

Valberedningen uppmanar alla officersför-
eningar att yttra sig då det här är sista chansen 
innan Valberedningen lämnar sitt slutliga 
förslag till förbundsmötet. 

Valberedningens förslag är utskickat till alla 
officersföreningar. Observera att det bara är 
officersföreningar som kan lämna synpunkter 
på förslaget. Enskilda medlemmar måste alltså 
ta kontakt med sin förening om han/hon vill se 
förändringar i förslaget.

Ersättningskommitté
Valberedningen har i år fått ytterligare en 
uppgift, att förbereda val till den ersättnings-
kommitté som förbundsstyrelsen föreslår ska 
tillsättas vid förbundsmötet.  Kommitténs 
uppgift blir att bereda och lämna förslag till 
förbundsstyrelsen avseende ersättningar till  

 
 

förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och 
ersättningskommitté. 

15 oktober sista svarsdatum
Svar på remiss 3 ska vara valberedningen till-
handa senast den 15 oktober.

SiSta chanSen att nominera

Valberedningens förslag till  
ersättningskommitté

ordförande Johnas mård of marinb/sss
ledamot  Johan öhlén of Göteborg
ledamot  Peter ceimertz of lv6
 
suppleant leif edström of f21
suppleant mats Häggström of Hkp

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse  
och reVisorer

förbundsordförande lars fresker  of bothnia
1:e vice ordförande Karl-Johan boberg  of amf
2:e vice ordförande maria von below  of f21
 
ledamot   Gabriel bris  Hsof
ledamot   leif bergsell  of f17
ledamot    Göran carlsson  of HKV
ledamot   mattias Hansson   Kfl of 
ledamot   Johan Hamlin  of livgardet 
ledamot   Håkan Jansson  of bothnia
ledamot   magnus Johansson of enköping 
ledamot   Per Jönsson  of f7 
ledamot   Hans lundgren  of HKP 
ledamot   susanne nyberg  Kfl of 
ledamot   niclas schöld  of skaraborgarna 
ledamot   mikael Vinde  marinb/sss
 
suppleant  rickard benedetti  of amf
suppleant  tomi Kovero  of bothnia
suppleant  david lindblom  of skaraborgarna
suppleant  Jacob romlin  Ärna of
suppleant  Henrik rudolfsson  of fmV
suppleant  Josefina Åsemyr  Wanäs of
  
revisor   Per thulin  of södra skåningarna
revisor   Jonas Holmgren  of bothnia

revisor suppleant   Peter Johansson  Kfl of
revisor suppleant  bengt lundberg  of HKV
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Nästa vecka, den 17 och 18 september, besöker förbundsstyrelseledamöter och ombuds-
män Kallinge. Under dagarna genomförs två seminarier med rubrikerna Militär anställ-
ning respektive Arbetstid. Det finns också tillfälle att ställa frågor om anställning och 
medlemskap, samt fika och delta i vår tipstävling.  

Välkommen!

turnébeSök i kallinge

ny Som chef i malmö, göteborg, Skövde  
och Stockholm
Ny i chefsrollen eller på väg att bli det? Välkommen till ett semi-
narium med rubriken ”Situationsanpassat ledarskap med hållbar 
kommunikation”.

Teoretisk och praktisk introduktion till hur du agerar situationsanpassat 
i din chefsroll. Målet är att du ska kunna utveckla verksamheten i god 
samverkan med medarbetarna och samtidigt kunna sätta konstruktiva 
ramar som ger en effektiv verksamhet med högt förtroende hos dem som 
verksamheten är till för. Upplägget är en blandning av föreläsning och 
workshop, där deltagarna gör några övningar enskilt och i par.

Läs mer och anmäl dig
Seminariet är kostnadsfritt för dig som är medlem i 
Officersförbundet. Läs mer om kursen och anmäl dig 
på Sacos hemsida. Välj det datum då kursen äger rum i 
kalendariet. http://www.saco.se/Kalendariet/2014  

9 oktober i Malmö
22 oktober i Göteborg
5 november i Skövde
12 november i Stockholm

•
•
•
•

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdag på Mälar-
dalens högskola i Eskilstuna den 9 oktober. Kompetensdagarna är 
en förmån för dig som är medlem i Officersförbundet.

Under en heldag får du kostnadsfritt kunskap och inspiration att ta med 
i ditt arbetsliv. Programmet är skräddarsytt för medlemmar inom saco-
förbunden och bjuder på kvalitativa föreläsare. 

Under dagen i Eskilstuna får du lyssna till:
Morgan Borg ”Den inre kompassens makt - En förändringsfilosofi”

Gabrielle Salander “De 7 kommunikationssynderna”
Ingvar Bengtson ”Ditt beteende och din attityd”
Peter Rover ”Utifrån-In: Varumärket som draglok i företags- &  
verksamhetsutveckling”

Anmälan och info
Mer information om dagen samt anmälningsformulär finns på  
www.akademikerkompetens.com. 

kompetenSdag i eSkilStuna
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