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Personalnytt: nadja Kaya ny På Kansliet
Nadja Kaya tillträdde tjänsten den 14 
september och kommer att arbeta med 
försäkringsfrågor och medlemsregistret.

Nadja som härmed ersätter Annika Hägglund 
kommer närmast från Ledningsregementet i 
Enköping där hon tjänstgjort som soldat. Hon 
började sin militära bana på Ing 2 i Eksjö 2008 
som sambandsgruppchef och har även tjänst-
gjort utomlands.

– Jag har arbetat med fackliga frågor som 

ledamot i OF Enköping. 
Det ska bli intressant och 
roligt att få vidareutveckla 
den kompetensen, säger 
Nadja Kaya.

Den 17 augusti började EU:s nya arvsför-
ordning att gälla.

Tidigare var arvsreglerna solklara; för en svensk 
medborgare gällde svensk lag, oavsett vilket 
land du bodde i. Men i och med den nya arvs-
förordningen ska istället den avlidnes hemvist 
(bosättning) avgöra vilket lands lag som ska 
gälla om inget testamente finns.

Vad som försvårar det hela är att många 
EU-länder har olika syn på vad som avgör en 
persons hemvist och även vitt skilda regler 
gällande arv. I Spanien kan du exempelvis ärva 
dina föräldrars skulder.

Bra att vara proaktiv
Begreppet hemvist har gett upphov till många 

svåra bedömningar och därmed 
komplicerade tvister. Hur man än 
vrider och vänder på begreppen 
i framtida tolkningssituationer, 
är det enklaste för alla att vara 
proaktiv och steget före genom att 
redogöra för sin sista vilja i ett testamente.

Genom att skriva ett testamente kan du i 
många fall se till att de personer du önskar ska 
ärva också gör det. Det finns vissa begräns-
ningar enligt lag, men mycket kan man faktiskt 
bestämma själv. Ett testamente gör att du und-
viker eventuella överraskningar och oklarheter 
i framtiden.

Skriv ditt testamente kostnadsfritt online 
Som medlem i Officersförbundet skriver du 

ditt testamente kostnadsfritt online på avtal24.
se, alternativt till 50 procents rabatt via telefon 
tillsammans med en jurist.

Besök avtal24.se/officersforbundet för att 
ta del av dina förmåner och skriva de avtal du 
behöver.

Vid frågor och funderingar kring svenska 
arvsregler är du varmt välkommen att ringa till 
Avtal 24:s jurister på 0771- 24 00 24.

de nya arvsreglerna

aKademiKerKomPetens i göteborg 6 oKtober

birgitta FredriKsson 
slutar
Den 30 september slutar Birgitta Fredriks-
son på kansliet. 

Birgitta har vikarierat för Annika Hägglund 
sedan 1 februari 2015 och arbetat med försäk-
ringsfrågor och medlemsregistret.

Välkommen till Akademikerkompetens 
kompetensdag i Göteborg den 6 oktober

Kompetensdagarna är en kostnadsfri förmån för 
dig som är medlem i Officersförbundet. Under 
en heldag får du kostnadsfritt kunskap och in-
spiration att ta med i ditt arbetsliv. Programmet 

är skräddarsytt för medlemmar inom Sacoför-
bunden och bjuder på kvalitativa föreläsare

Under dagen i Göteborg får du lyssna till:

• Karin Klerfelt, Så blir du en stjärna på att   
   förhandla. 
• Peter Wahlqvist, Den frivillige hamburgaren. 

• Bertil Marklund, En kort guide till ett längre
   liv. 
• Patrik Hambraeus, Storytelling.

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

Flera GSS/K har kontaktat förbundet och 
frågat vad som gäller när man säger upp sig 
på egen begäran.

Vi vill därför påminna om att GSS/K har en 
eller två månaders uppsägningstid (beroende av 
anställningstiden). 

Ur Villkorsavtalet mellan Arbetsgivarverket 
och OFR/O; Vid uppsägning från arbetsta-
garens sida gäller följande uppsägningstider: 

Anställningstid                 Uppsägningstid 
högst 1 år                          1 månad 
mer än 1 år                        2 månader

Överens med Försvarsmakten
– Officersförbundet uppfattar att vi är överens 
med Försvarsmakten angående denna tolkning. 
GSS/T, vilka ej omfattas av kollektivavtalet, 
har däremot tre månaders uppsägningstid. 
Arbetsgivaren får naturligtvis också medge att 

en arbetstagare får sluta sin 
anställning efter kortare 
uppsägningstid än den som 
framgår ovan, förklarar 
Jerker Ambjörn, ombuds-
man.

uPPsägningstid För gss/K
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