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Anmäl dig till kurs
Det är dags att anmäla sig till Officersförbundets två sista centrala  
kurser för året, en arbetsmiljökurs och en facklig grundkurs. 

Arbetsmiljökurs  
Utbildningen riktar sig till skyddsombud, deltagare i samverkansgrup-
per, skyddskommittéer och chefer. Vad kan vi som förtroendevalda och 
skyddsombud göra för att påverka arbetsmiljön? Hur ska arbetsmiljöpro-
blem tacklas och vilka verktyg finns det? Vilket ansvar har chefen? Dessa 
och många andra frågor diskuteras under kursen.  Kursen tar avstamp i 
lag- och avtalstexter inom arbetsmiljöområdet och en stor del av kursti-
den ägnas åt dialog kring vardagsnära arbetsmiljöfall.

Kursen äger rum 11- 13 november 2014 i Haninge utanför 
Stockholm. Sista anmälningsdag är den 29 september.

Facklig grundkurs, FK1
Kursen vänder sig till styrelseledamöter utan tidigare facklig erfarenhet 
som ska arbeta med lokala fackliga frågor på sina förband. Målet med 
kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i fackligt arbete. 
Exempel på kursinnehåll är facklig baskunskap avseende lagar och för-
ordningar, anställningsvillkor samt arbetstagarens/medlemmens rättighe-
ter och skyldigheter. Kursdeltagarna bör ha gått lokal facklig grundkurs.

Kursen äger rum 2-5 december 2014 i Haninge utanför Stockholm. 
Sista anmälningsdag är den 27 oktober.

Kursanmälan
Är du intresserad av att delta i någon av ovanstående kurser, anmäler du 
ditt intresse till din officersförening. 

Något har gått snett i uppdateringen av PRIO. För tillfället fung-
erar det inte att kontrollera vilket fackförbund man tillhör.

Officersförbundet har fått information om att HRC jobbar med pro-
blemet och att de har ändrat budskapet på emilia till en uppmaning att 
INTE kontrollera sin fackförbundstillhörighet då detta för närvarande 

inte fungerar. Försvarsmakten tar alltså tillbaka tidigare begäran om att 
alla anställda i Försvarsmakten ska kontrollera sin fackliga tillhörighet 
inför lönerevision 2014 och rapportera eventuella felaktigheter till lokal 
facklig företrädare.

koll Av fAcktillhörighet 
funkAr inte i Prio

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  

22 oktober i Göteborg
12 november i Stockholm
20 november i Stockholm

•
•
•

ny som chef i göteborg och stockholm

Ledighet vid examen och tentamen

Kollektivavtalet ger dig rätt att vara ledig upp till fem dagar per år vid egen  
examen eller tentamen. 
 
Du tjänar på kollektivavtal! 
den 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. 
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