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Förändring i Föreslagen 
Förbundsstyrelse
En av de föreslagna ledamöterna i förbundsstyrelsen har av personliga 
skäl blivit tvungen att dra tillbaka sin kandidatur. Valberedningen har 
därför omarbetat det slutliga förslaget till förbundsstyrelse. 

Leif Bergsell OF F17 utgår och ersätts av Henrik Edlund OF F17 på en 
ordinarie ledamotsplats. Till ersättare för Henrik Edlund på suppleant-
plats föreslås Jacob Romlin Ärna OF. 

Kandidaterna presenterar sig på hemsidan
Hela valberedningens förslag till förbundsstyrelse finns på hemsidan. Där 
kan du också läsa kandidaterna presentation av sig själva och vad de vill 
att förbundet ska arbeta med framöver. 
www.officersforbundet.se/om_forbundet

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdag på Mitt-
universitetet i Sundsvall den 9 december. Kompetensdagen 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 Sundsvall får du lyssna till:
Anitha Risberg ”Arbetsliv och stress”

Bengt Kallenberg ”Laget framför jaget - gott samarbete i praktiken”
Gunnar Westling  ”Neuroledarskap, mångtusenåriga sanningar vitalise-
rade med hjärnforskning” 
Angela Ahola ”Trött Fet och Fyrtio - en föreläsning om framgångsrikt 
förändringsarbete”

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

Kompetensdag i sundsvall 9 december

oFFicersFörbundet söKer ombudsman
Officersförbundet behöver en vikarie för 
en ombudsman med tillträde i januari. Vi 
erbjuder dig en unik möjlighet att vidare-
utveckla din kunskap om Försvarsmakten, 
speciellt Försvarsmaktens personalförsörj-
ning. 

Du kommer att arbeta tillsammans med förtro-
endevalda från alla förband. Du kommer träffa 
och umgås med medlemmar på alla nivåer. 
Du kommer delta i kansliets beredning av 
ärenden med spännvidd från försvarspolitik till 
arbetstidsplanering. Efter tiden hos oss har du 
ett ännu intressantare CV och medlemmarna 
har fått hjälp med att bevaka och förbättra 
anställningsvillkoren.

Anställningen vi erbjuder är som vikarie-
rande ombudsman med inriktning att stödja 
officersföreningarna i deras arbete med att 
stödja medlemmarna.

Du kommer arbeta tillsammans med de 
andra ombudsmännen med att ge råd och 

stöd till officersföreningarna avseende enskilda 
medlemsärenden och medlemsrekrytering samt 
svara på medlemmarnas frågor.

Du som söker ska ha
Ett starkt engagemang för den anställda 
militära personalens villkor 
Kännedom om försvaret och de olika 
militära yrkena 
Viljan att arbeta för andra 

Du som söker bör ha
Erfarenhet från fackligt arbete 
Kunskap om medlemmarnas anställnings-
villkor 

För att lyckas med jobbet måste du vara 
intresserad av att arbeta för andra och att dela 
med dig av dina kunskaper. Att uttrycka sig väl 
i tal och skrift är en förutsättning för arbetet.

Vi är idag 13 anställda och har våra lokaler 
på Tegeluddsvägen 21 i Stockholm.

•

•

•

•
•

Tillträde i januari. Anställningen är en 
vikariatsanställning för en ombudsman under 
dennes tjänstgöring i Försvarsmaktens insatsor-
ganisation dock som längst intill 2015-06-30. 
Vi kan hjälpa till med bostad och pendling.

Mer information
Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas 
av förbundsdirektör Peter Löfvendahl. Facklig 
representant är Pelle Avelin, SACO-föreningen.

Båda nås på telefon 08-440 83 30, Peter nås 
även på telefon 070-580 51 07.

Ansökan
Skicka din ansökan senast den 5 december till 
Kansliet@officersforbundet.se eller Officersför-
bundet, Box 5338, 102 47 Stockholm.

Kansliet stängt under Förbundsmötet
Nästa vecka, 18 - 20 november är det förbundsmöte. Med anledning av 
detta är kansliet stängt under dessa dagar. Det innebär att kansliets perso-
nal kan vara svåra att nå på telefon och mejl. Medlems- och försäkrings-

service är helt stängd. Jourtelefonen är bemannad men det kan ta lite 
längre tid än vanligt att få svar. 

Fredagen den 21 november är vi åter tillbaka på kontoret.
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