
Officersförbundet arrangerar ett semina-
rium på årets Försvarspolitiska arena i 
Almedalen, Visby. 

Seminariets titel är: En inblick i vardagen hos 
de som försvarar Sverige – möt en soldat

Alla pratar om försvarets personal, men få 
pratar med dem. Möt en av de soldater som 
försvarar Sverige och få en inblick i vardagen. 
Vad fungerar bra, vad är dåligt? Varför blev man 
soldat? Vilka frågor vill en soldat att politikerna 
ska svara på?

Medverkande: Elina Meyer, skytt på 
stridsfordon 90, Allan Widman (FP), 
ordförande i Försvarsutskottet, Stig Henriksson 

(V), Ledamot i försvarsutskottet, Lars Fresker, 
Ordförande, Officersförbundet. Stefan Ring, 
Moderator (generalsekreterare), Allmänna 
Försvarsföreningen.

Tisdag 30 juni 13:00-13:45, Sankt 
Hansgatan 11

Det är även möjligt att se seminariet via 
webben. Se http://www.forsvarspolitiskarena.
se/Om-Foersvarspolitisk-Arena/
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Officersförbundet i AlmedAlen

Officersförbundet kansli har öppet under 
hela sommaren, däremot är bemanningen 
begränsad under vissa tidsperioder. 

Du kan självklart försöka nå kansliet på telefon, 
eller maila till kansliet@officersforbundet.se

Den personal som är i tjänst kommer 
att sträva efter att hantera ditt ärende så fort 
som möjligt, utifrån rådande bemanning och 
arbetsläge.

sOmmArtider på kAnsliet

Försvarsmakten har nu beslutat om nya 
insatstillägg. 

Ett insatstillägg baseras på insatsens mandat, 
intensitet, hot och umbäranden. Insatstilläggen 
gäller från 2015-04-01. Sänkta insatstillägg trä-

der i kraft för personal som påbörjar tjänstgö-
ring i insatsområdet från och med 2015-08-01.

Officersförbundet och övriga arbetstagar-
organisationer i Försvarsmakten har samverkat 
beslutet i enighet.

nyA insAtstillägg klArA

Officersförbundet kommer att skicka ut en 
folder om årets Rals till samtliga medlem-
mar.

Foldern kommer att finnas ibladad i Officers-
tidningen nr 5 som kommer 
i brevlådan efter sommaren. 
För den som redan vill tjuv-
kika på foldern finns den på 
hemsidan, under materiel 
-> foldrar och skrifter. 

Foldern ger dig som 
medlem en checklista att 
stödja dig på för att få en 
bra löneprocess. Huvudbudskapet är att satsa 
på medarbetarsamtalet. Det är där du har störst 
möjlighet att påverka din lön. Vid problem: 
Sök stöd hos Officersföreningen på ditt för-
band. Läs foldern!

rOpen skAllA:  
brA rAls åt AllA!

medlemmar på plats i Visby välkom-
nas att möta att möta ordföranden 
lars fresker, samt förbundsdirektör 
Peter löfvendahl över en kaffe och 
diskutera förbundets ställningsta-
ganden eller kolla sina medlems-
uppgifter. 
   officersförbundet finns på plats 
direkt efter seminariet på tisdagen 
30 juni från 13:45–15:00, samt på 
onsdagen 14:15–15:00.  
Plats: fPa, sankt Hansgatan 11

Fika med Fresker


