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Bättre pension!
ditt kollektivavtal ger dig bättre pension än vad du skulle ha haft annars. Pensionen beror 
på hela din livsinkomst och lönenivå i slutet av anställningen men kan uppskattas till 55 - 65 
procent av genomsnittlig lön. utan kollektivavtal så är den siffran cirka 45 - 50 procent

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. 

SiSta chanSen att påverka!
Vi påminner om att den 15 oktober är sista 
dag för officersföreningarna att lämna 
synpunkter på valberedningens tredje 
förslag på vilken förbundsstyrelse och vilka 
revisorer Officersförbundet ska ha efter 
förbundsmötet.

Valberedningen lämnar nu ett omarbetat förslag 
till ny förbundsstyrelse utifrån de synpunkter 
som officersföreningarna har lämnat på tidigare 
remissomgångar. 

Valberedningens förslag är utskickat till alla 
officersföreningar. Det fanns också publicerat i 
Officersinfo 26/2014. 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.

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdag på Mercure 
Hotel, Stadiongatan 21 i Malmö den 14 oktober. Kompetensdagar-
na är en förmån för dig som är medlem i Officersförbundet.

Kompetensdagen är flyttad till en ny större lokal i Malmö. Det finns 
därför fortfarande möjlighet att anmäla sig. Under en heldag får du 
kostnadsfritt kunskap och inspiration att ta med i ditt arbetsliv. Program-
met är skräddarsytt för medlemmar inom Saco-förbunden och bjuder på 
kvalitativa föreläsare. 

Under dagen i Malmö får du lyssna till:
Morgan Borg ”Den inre kompassens makt - En förändringsfilosofi”
Ingvar Bengtson ”Ditt beteende och din attityd”
Kjell Dahlin  ”Attitydboosta dig själv!” 
Angela Ahola ”Skulle du köpa dig själv?”

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

kompetenSdag i malmö 14 oktober

hemSidan tillbaka
Nu är Officersförbundets hemsida åter igång. Till en början dock 
utan möjligheter att logga in.

Sedan ett par dagar fungerar vår ordinarie hemsida. Till en början går 
det inte att logga in, vilket innebär att det inte går att nå informationen 
under rådgivning. Det går inte heller att hantera sina medlemsuppgifter 
eller anmäla sig till facklig utbildning. 

Hemsidan kan dessutom uppfattas som ovanligt trög vilket beror på 
att den letar efter information som ligger innanför inloggningen och som 
den i dagsläget är förhindrad att komma åt. 

Om ett par veckor räknar vi med att hemsidan ska fungera som van-
ligt igen med inloggning.


