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AvtAl24 - Ny medlemsförmåN

sistA chANseN Att ANmälA sig till fK1
Förbundskurs 1, FK 1
Grundkurs för styrelseledamöter utan tidigare facklig erfarenhet som ska 
arbeta med fackliga frågor på sina förband. Målet med kursen är att ge 
deltagarna grundläggande kunskaper i fackligt arbete. Kursdeltagarna bör 
ha gått lokal facklig grundkurs. 
      Kursen äger rum 10 - 13 mars. Sista anmälningsdag är den 30 januari.

Mer information och anmälan
Läs mer om förbundets kurser och anmäl dig på  
www.officersförbundet.se/facklig_utbildning

Officersförbundet arbetar för att medlem-
marna ska få så bra anställningsvillkor som 
möjligt men även för att medlemmarnas 
privatliv ska vara så tryggt som möjligt. 
Därför har vi i samarbete med juristbyrån 
avtal24 tagit fram ett förmånligt erbjudande 
för juridisk rådgivning och avtalsskrivning. 

Från den 1 februari kan aktiva medlemmar i 
Officersförbundet kostnadsfritt skriva testa-
mente, samboavtal, äktenskapsförord, skulde-
brev och hyresavtal via avtal24:s webbsida. 

–Att kunna erbjuda medlemmarna att 
enkelt och kostnadsfritt kunna skriva avtal som 
många behöver känns som ett naturligt steg i 
vårt arbete med att erbjuda medlemmarna bra 
förutsättningar i vardagen, både på jobbet och 
på fritiden.  Samarbetet med avtal 24 är ett bra 
komplement till de förmånliga försäkringar och 
bolån som sedan tidigare ingår bland de förmå-
ner man har som medlem i Officersförbundet, 
säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör.

Vilka avtal behöver du?
Vem ärver dig om du går bort? Vad händer om 
du separerar? Detta är ett par av många frågor 

som alla någon gång borde funderar på. Du kan 
ofta själv bestämma mer än vad du tror. Genom 
ett testamente kan du eller din sambo, som 
enligt lag inte ärver varandra, öka möjligheten 
att bo kvar i er gemensamma bostad om någon 
av er går bort. Alla separationer slutar tyvärr 
inte lyckligt och därför är det mycket viktigt 
att upprätta de avtal som behövs för att trygga 
ekonomin om det uppstår en tvist mellan er. 
Äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev och 
testamente – fyra avtal som är extra viktiga för 
er som köpt gemensam bostad. 

Behovsanalys
Är du osäker på vad du behöver för avtal. Börja 
med att göra en juridisk behovsanalys. Svara på 
några frågor kring din livssituation. När du har 
gått igenom frågorna sammanställs informa-
tionen och du får kostnadsfritt en analys av 
din juridiska situation och vilka avtal du borde 
fundera över att skriva. 

Medlemmar i Officersförbundet kan:
Kostnadsfritt via avtal24:s hemsida, 
www.avtal24.se/officersforbundet, skriva 
testamente, äktenskapsförord, samboavtal, 

•

skuldebrev samt hyresavtal, alternativt 
till hälften av ordinarie pris med hjälp av 
jurist. 
Boka 30 min fri juridisk rådgivning med 
jurist
Skriva alla övriga avtal till 20 procent 
rabatt

Om avtal24
Juristbyrån avtal24 finns tillgänglig både på 
webben och via telefonen. Besök den på  
www.avtal24.se/officersforbundet, mejla på 
officersforbundet@avtal24.se eller ring 0771-24 
00 24 där deras jurister finns tillgängliga för 
vägledning och rådgivning. 
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