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Nu startar vi upp ett chefsnätverk i Linköping. Avsikten med 
nätverket är att ge dig som chef  ett forum för att bolla olika frågor 
som rör chefs- och ledarrollen oberoende av bransch och profes-
sion.

Chefsnätverket vänder sig till chefer med ett formellt personal- och 
arbetsgivaransvar och verksamhets- och ekonomiskt ansvar.

Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter, Fysioterapeuterna, 
Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer är arrangörer.

Uppstartsträffen äger rum den 18 mars klockan 17.00 - 19.00 på 
Scandic Frimurarhotellet. Vi bjuder på kaffe och en matigare smörgås.

Under uppstarten diskuteras:
• När och var nätverket ska träffas 
• Ämne för första träffen
• Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff
• Hur ska nätverket fungera – konfidentialitet etc 

Anmäl dig senast den 8 mars >>
 

Cirka sju dagar innan nätverksträffen får du besked om du har fått en 
plats eller ej.

Det finns fortfarande platser kvar på den fackliga kursen FK2 den 
14-21 april. Men det är hög tid att anmäla sig nu då ansökningsti-
den går ut den 19 februari.

Förbundskurs 2 vänder sig till förtroendevalda med erfarenhet av 
styrelsearbete och förhandlingar på lokal nivå. Målet är att ge deltagarna 

grundläggande kunskaper och färdigheter i förhandlingsteknik och 
samverkan. Kursen bygger till stor del på ”rollspel”. Kursdeltagarna ska 
ha genomfört FK 1.

Läs mer och anmäl dig på hemsidan 

Under våren fortsätter Officersförbundets turné då ett par 
ombudsmän och styrelseledamöter besöker officersförening-
ar. Nästa vecka bär det av till Karlsborg och OF Wanäs. 

Varje turnéstopp sträcker sig i regel från lunch till lunch och 
innehåller ett par föreläsningar och besök i verksamheten. Tanken 
är att möta medlemmarna i deras vardag och att kunna erbjuda 
lättillgänglig utbildning och möjlighet att ställa frågor om med-
lemskapet och anställning. 

Vårens turnéstopp
17 - 18 februari OF Wanäs
3 - 4 mars OF TrängR
6 - 7 maj OF F 21
3 - 4 juni  OF HVSS

Boka in ett besök
Under hösten fortsätter 
sedan turnén. Ett brev om turneerbjudande och vilka datum som 
finns tillgängliga för besök har skickats till alla officersföreningar i 
december 14. Den 10 april är sista svarsdatum för höstens besök. 

Officersförbundet på turné
Besök i karlsBorg 17 - 18 feBruari

Tisdag den 17 februari

11:00 -13:00 Information kring medlemskap, försäkringar och tipstävling,  
drop in mr Kastanjen

12:30 -16:00 föreläsning: arbetstid, skolhus sal 137

12:30 -16:00 skyddsombudssamling, skolhus sal 126

14:15 -14:45 medlemsfika, soldathemmet, 2 våningen

14:45 -16:00 besök på arbetsplatser
   
Onsdag den 18 februari

08:30 - 09:30 föreläsning: utlandsavtalet, skolhus sal 137

08:30 - 11:00 föreläsning: aPt, skolhus sal 126

09.30-  10:00 medlemsfika, soldathemmet, 2 våningen

10.00 - 11:00 föreläsning: förbundsförsäkringar, soldathemsbiografen

10:00 - 12:00 Information kring medlemskap, försäkringar och tipstävling,  
soldathemsbiografen

12:30 - 13:30 förbundsaktuella frågor, soldathemsbiografen 

13:30 Prisutdelning, soldathemsbiografen

chefsnätverk startar i Linköping

anmäL dig tiLL förbundskurs 2

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=41445F4A7547435C4B7940&EventId=464A5B467742415C4571
www.officersforbundet.se/portal/page/portal/facklig_utbildning/FK2

