
Officersförbundet arrangerar ett semina-
rium i Almedalen som en del i Försvarspo-
litisk arena. 

Ett nytt försvarsbeslut, fortsatt kamp med om-
ställningen till ett yrkesförsvar och fortsatt ökad 
risk för konflikt i närområdet. Hur påverkar 
det den militära personalen? Officersförbun-
dets färska medlemsundersökning ger några av 
svaren. 

Seminariets titel är: Den militära personalens 
vardag. Medverkande: Lars Fresker, ordförande 
Officersförbundet; Johanna Laurin-Gulled, 
Ipsos och Klas Eksell, Försvarsmaktens tjänste-
förättande personaldirektör. Moderator är Anki 
Behrens

Seminariet hålls tisdagen den  5 juli klockan 

13.00-13.45, Sankt Hansgatan 11.
Förutom att arrangera ett eget seminarium 

deltar förbundet även på onsdagen klockan 
16.45-17.30 i ett seminarium arrangerat av 
Försvarshögskolan med rubriken Långsiktig och 
hållbar rekrytering och utbildning av framtidens 
officer – går det?

Det är även möjligt att se seminariet via 
webben. Länken är http://www.forsvarspolitis-
karena.se.
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Försvarsmakten har nu beslutat om nya 
insatstillägg. 

Ett insatstillägg baseras på insatsens mandat, 
intensitet, hot och umbäranden. Insatstilläggen 
gäller från 2016-04-01. Sänkta insatstillägg trä-

der i kraft för personal som påbörjar tjänstgö-
ring i insatsområdet från och med 2016-08-01.

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

medlemmar i officersförbundet som 
är på plats i Visby välkomnas att 
möta lars fresker och andra från 
förbundet, över en kaffe och diskutera 
förbundets ställningstaganden eller 
kolla sina medlemsuppgifter. 
   officersförbundet finns på plats di-
rekt efter seminariet på tisdagen 5 juni 
klockan 13.45-14.30 samt på onsda-
gen 14.15-15.00. 
   Plats: försvarspolitisk arena, sankt 
Hansgatan 11.

fika med fresker

nya insatstillägg klara

ny på kansliet
Josefine Owetz har nu tillträtt tjänsten som 
redaktör/kommunikatör på Officersförbun-
dets kansli. 

Hennes huvudsakliga arbetsuppgift kommer 
att vara Officerstidningen, men hon kommer 
även att jobba med förbundets övriga kommu-
nikation.

Josefine har journalistbakgrund, både från 
dagstidning och radio. Hon inledde sin bana 
som värnpliktig reporter på tidningen Värn-
pliktsnytt. Under tiden på Sveriges radio Ekot 
rapporterade hon ofta om Försvarsmakten. 

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

Du kan självklart nå kansliet på telefon eller 
mejla till kansliet@officersforbundet.se. Den 
personal som är i tjänst kommer att sträva ef-
ter att hantera ditt ärende så fort som möjligt. 
 
Trevlig sommar önskar vi på kansliet! 


