
Från och med den 4 december 2014 justerar SEB bolåneräntan för 
medlemmar till maximalt upplåningsräntan + 1,00 procent (tidi-
gare upplåningsräntan + 0,90 procent). 

För dig som fått ett bolånelöfte innan den 4 december gäller den margi-
nalen som du fick då under hela löftesperioden. 

Glöm inte att tala om vilket förbund du är medlem i när du tecknar 
nytt eller förlänger ditt bolån.   

Nyhet medlemslån
SEB har från och med den 12 november justerat ner sina medlemslån till 
5,08 procent (tidigare 5,28 procent).
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Ny ValberedNiNg Filmer Från Förbundsmötet
 

nu finns delar av förbundsmötet att se och 
höra på officersforbundet.se 

förbundsmötets öppnande med tal av 
förbundsordförande lars fresker och 
rektor fHs  romulo enmark. 
 

tal av försvarsminister Peter Hultqvist 

tal av öb sverker Göranson 

tal av försvarsutskottets ordförande  
allan Widman 

debatt om kollektivavtal med öb  
sverker Göranson, arbetsgivarverkets 
Gd ulf bengtsson och förbundsord- 
förande lars fresker.

•

•

•

•

•

Medlemsavgifter 2015 – 2017 

Månadslön Medlemsavgift 
0 – 19 999 kr 150 kr/mån
20 000- 24 999 180 kr/mån
25 000-29 999 210 kr/mån
30 000-39 999 220 kr/mån
40 000 -   230 kr/mån

För studerandemedlemmar, pensionärer och passiva medlemmar är  
medlemsavgifterna oförändrade.

Studerande: 100 kronor för hela studietiden, engångsavgift
Passiv äldremedlem 67 år eller yngre: 30 kr/månad
Passiv äldremedlem 68 år och äldre: 120 kr per år
Passiv övrig: 45 kr/månad

•
•
•
•

SäNkta medlemSaVgifter
Förbundsmötet beslutade att öka antalet medlemsklasser för aktiva yrkesverksamma medlemmar från fyra till 
fem. Medlemsavgifterna ligger dock fortfarande mellan 150 och 230 kronor per månad, beroende på månadslö-
nen. Det innebär att många medlemmar kommer att få en sänkt medlemsavgift från och med årsskiftet. 

Förbundsmötet valde följande medlemmar att ingå i valberedningen 
under kommande förbundsmötesperiod.  Valberedningens uppgift 
är att inför nästa förbundsmöte ta fram förslag till förbundsstyrelse, 
revisorer och hedersmedlemmar. 

Ordförande Sven-Åke Söderbjörk, OF MarinB/SSS

Ledamot Ulrika Palm, OF TrängR
Ledamot Ola Arvidsson, OF Bothnia
Ledamot Mats Thuresson, Kfl OF
Ledamot Tim Björklund, Ärna OF
Ledamot Johan Falck, OF F7
Ledamot Björn Blomberg, OF HKV

Suppleant Klas Ahlqvist, OF Skaraborgarna
Suppleant Roger Karlsson, OF F17
Suppleant Anders Borglund, Kfl OF

SebS bolåNeräNta juSteraS

listpris per den 141125 och sebs bolåneerbjudande

bank  3 mån.   2 år  3 år
seb  2,22   2,25  2,36
seb medlems- 
erbjudande 1,84   1,90  2,00
  (uppl.rta+1,00)  (uppl.rta+1,00) (uppl.rta+1,00)
swedbank 2,19   2,25  2,35
nordea  2,21   2,25  2,35
Handelsbanken 2,21   2,25  2,35
sbab  2,15   2,24  2,34


