
Officersförbundet har tagit de första stegen 
mot bildandet av ett studentråd. För-
hoppningen är att studentrådet kan bli en 
brygga mellan studenterna och Försvars-
makten, förklarar Fredrik Norén, ombuds-
man på Officersförbundet.

Nästan samtliga av alla Saco-förbund har i dag 
studentmedlemmar organiserade i studentråd. 
Officersförbundet har dock inte haft någon 
sådan sektion tidigare, men nu är ett studentråd 
på väg att bildas.

– Nu känns förbundet moget för ett stu-
dentråd. De senaste åren har också Officerspro-
grammets problem blivit allt mer tydliga, med 
bland annat stora avhopp under utbildningen 
och att officerare inte blir långvariga i myn-
digheten, enligt Försvarsmaktens egna siffror 
har 27% av de som tagit examen sedan 2010 
lämnat, säger Fredrik Norén. 

I juni besökte ombudsman Fredrik Norén 
Militärhögskolan Karlberg och informe-

rade förstaårskullen på Officersprogrammet om 
planerna att bilda förbundets första studentråd. 
Just nu finns en interimsstyrelse med represen-
tation från de båda militära högskolorna. 

Vad är förbundets för-
hoppning med det nya 
studentrådet?
– Officersförbundet vill 
gärna ha ett studentråd. 
Vi är ett yrkesförbund 
och då blir officersprofes-
sionen intressant. Om vi 
kan förbereda kadetter 
inför anställning i För-
svarsmakten är det bra, 
säger ombudsman Fredrik Norén.

Från MHS Karlberg har bland annat Kadet-
terna Kajsa Stina Axelsson, Sebastian Gummes-
son, Herman Berglund, Philip Westergren, Karl 
Backlund och Johan Nyd än så länge anmält in-
tresse för att bilda det nya rådet, från Halmstad 

har bland annat Rohbin Berg anmält intresse. 
– Det som gjorde mig intresserad att gå med 

i studentrådet var att det här kan bli ett forum. 
Vi får en möjlighet att påverka och ha dialog 
med vår blivande arbetsgivare. Vi som studenter 
har inte haft den här kontaktytan in i organisa-
tionen tidigare, säger Sebastian Gummesson.

Vilka är era viktigaste frågor?
– En av frågorna är lönen. Tidigare soldater 
som varit anställda som GSS/K och tar tjänstle-
digt för att studera på Officersprogrammet får 
lägre lön som nyexaminerad fänrik än vad man 
hade innan utbildningen. Kadettersättningen 
har man inte heller sett över på en längre tid. 
Samtidigt verkar man vilja ha fler kadetter till 
Officersprogrammet, det hänger inte ihop, 
säger Herman Berglund.

Härnäst ska stadgar och styrelse bestämmas 
på det årsmöte som ska hållas under hösten.
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Kårsektion flyg har länge fört en tynande 
tillvaro. Officersförbundets styrelse har 
fått ett förslag från före detta ledamöter i 
kårsektionen att den bör läggas ned.

– Om inga anmäler intresse för att ingå i en 
styrelse och förklarar vad man vill att sektionen 
ska göra finns det ingen anledning att den finns 
kvar, säger Johan Törnqvist, tidigare ledamot 
i sektionsstyrelsen och den som kan kontaktas 
vid frågor. 

KårS Flyg är en gammal kvarleva från tiden 
innan huvuddelen av piloterna 1999 lämnade 
Officersförbundet för Ledarna. Kvar blev några 
få piloter (huvudsakligen på transportflyget och 
helikopter) samt navigatörer och operatörer, det 
vill säga flygande personal som hade flygtillägg 
men som inte var tekniskt utbildade såsom 
flygmaskinister och färdmekaniker. 

Vid flygförarnas återinträde i Officersför-
bundet bildade de en egen Kåresektion kallad 
FPI. 

– KårS Flyg för därför numera en tynande 
tillvaro. Sektionen har inget medlemsregister el-
ler styrelse. Då och då talar jag med mina gamla 
operatörskollegor men det sker helt informellt. 
Jag har dock inget mandat att officiellt lägga 
ner kårsektionen, säger Johan Törnqvist.

Läggas ned?
Förbundsstyrelsen har beslutat att sektionen 
bör läggas ned vid årsskiftet 2016/17 om inga 
medlemmar hör av sig. 

Vid frågor eller intresse kring Kårsektion 
Flyg, kontakta Johan på:  
johan.tornqvist@mil.se

kårSektion flyg inaktiv
Officersförbundet har sedan början av juni 
väckt nio nya tvister. 

Sex av dessa tvister handlar om medlemmar 
som fått ersättning för insatsarbetstid i stället 
för övertid. 

Berörda förband är Lv6, Helikopterflottiljen, 
Livgardet och flygvapnets stridsledningsbatal-
jon. Du kan mer läsa om tvisterna på Officers-
förbundets hemsida

nya tviSter väckta

Den 28 oktober kommer arbetsdomstolen 
(AD) att ta upp Officersförbundets mål 
rörande ersättning till en medlem som 
skadats i Afghanistan. 

Officersförbundet menar att staten inte följt 
avtalet som säger att man ska ge tjänstgörande i 
internationell insats ersättning för försäkringar 
som inte faller ut på grund av force majeure. 

(För djupare bakgrund, se text i Officerstid-
ningen nr2/2016, sid. 16.)

datum Satt i ad för 
förSäkringStviSt

Officersförbundet bytte hemsida i januari. 
Du har väl besökt den och kollat dina 
uppgifter?

Inloggningen görs numera med Bank-ID. Vi 
hoppas att den nya sidan upplevs som lättna-
vigerad och smidig. Har du synpunkter är det 
bara att återkomma till oss. 

du har väl kontrollerat dina medlemSuppgifter?


