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Vår nya webb är här!

Igår lanserade vi vår nya webb med respon-
siv design, vilket gör att den fungerar bättre 
i mobiltelefoner och surfplattor. Inloggning 
till Mina sidor sker nu med BankID/Mobilt 
BankID.

Genom modernare lösningar och bättre 
funktionalitet hoppas vi ge dig som besökare 
en bättre upplevelse när du besöker vår webb. 
Förutom ny layout har sidan en mer översiktlig 
menystruktur. Tyck gärna till via formuläret på 
webben.

Logga in på Mina Sidor med BankID
Du beställer BankID/Mobilt BankID via din 
Internetbank. Vid din beställning kommer du 
också att installera BankID säkerhetsprogram 
om du inte redan har det installerat. Med ett 

Mobilt BankID kommer du att kunna logga in 
via din mobiltelefon eller surfplatta.

Läs mer på vår webb om hur du beställer 
BankID eller Mobilt BankID.

Utbildning för föreningarna
Föreningarna har fått en manual för
medlemshantering i det nya medlemsregistret.
Vid Avtals- och utbildningskonferensen den
1-2 februari kommer föreningarna också att få
tillfälle att ställa frågor om det nya systemet.

E-faktura
Förbundet ser över möjligheten att från och 
med andra kvartalet 2016 kunna erbjuda e-fak-
tura. Fakturan presenteras då elektroniskt i din 
internetbank och efter godkännande från dig 
görs betalningen automatiskt på förfallodagen.

Välkommen till ett inspirerande och 
matnyttigt seminarium i Sacos regi den 
25 februari i Göteborg för dig som är ny i 
chefsrollen, eller kanske på väg att bli chef.

Ett seminarium om ditt personliga ledarskap, 
dina styrkor, olika situationer du kan ställas 
inför och några av de vanligaste fallgroparna att 
se upp med för den som är ny som chef.

Föreläsare
Bengt Kallenberg är civilingenjör och arbetar 
med ledarskapsutveckling, coaching, grupput-
veckling, karriärfrågor, seminarier och förfat-
tande. Han har många års erfarenhet från egna 
chefs- och ledarpositioner inom både större och 
mindre företag. 

Kostnadsfritt för Sacomedlemmar
Seminariet är kostnadsfritt och öppet för dig 
som har en chefsbefattning eller snart ska 
tillträda. Du måste ange att du är medlem i 
Officersförbundet när du anmäler dig.

Tid och plats
Den 25 februari klockan 11:30–14:30, Gö-
teborg City Konferens, Östra Larmgatan 16, 
Göteborg.

Mer info och anmälan
Du anmäler dig till seminariet på www.saco.se. 
Du hittar mer info och anmälningsformulär i 
kalendariet. Anmäl dig senast den 11 februari.

Kommande chefsseminarium:
10 mars: Uppsala
7 april: Linköping
21 april: Karlstad

ny som chef - GöteborG

PensionsförhandlinGarna: öVerens om medlare

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/
S,P,O) och Arbetsgivarverket är nu överens 
om de informella medlarna och satte igår 
igång den fortsatta processen i förhandling-
arna om ett nytt pensionsavtal för de statligt 
anställda.

De utsedda medlarna är Claes Stråth, tidigare 
Generaldirektör Medlingsinstitutet och Karl-
Olof Stenkvist, tidigare vice VD och förhand-
lingschef på Teknikarbetsgivarna.

Träffades igår
Parterna träffade igår för första gången gemen-
samt de informella medlarna för genomgång av 
de aktuella handlingar som finns i frågan och 
har även bokat nästa mötestillfälle till onsdag 
nästa vecka. 

Ambitionen är att den informella medlingen 
ska vara genomförd under januari månad 2016.

Påminnelse: sista anmäl-
ningsdag 27 januari!
Sista dag för anmälan till Förbundskurs 1 
som hålls den 8-11 mars är 27 januari. Läs 
mer på vår webb.

Förbundskurs 1 är en facklig grundkurs 
som vänder sig till styrelseledamöter utan 
tidigare facklig erfarenhet som ska arbeta 
med lokala fackliga frågor på sina förband. 
Målet med kursen är att ge deltagarna 
grundläggande kunskaper i fackligt arbete. 
Exempel på kursinnehåll är facklig bas-
kunskap avseende lagar och förordningar, 
anställningsvillkor samt arbetstagarens/
medlemmens rättigheter och skyldigheter. 
Deltagarna får dessutom information i 
frågor som är aktuella för Officersförbun-
det. Kursdeltagarna bör ha gått lokal facklig 
grundkurs.

https://www.officersforbundet.se/om-oss/kontakt/tyck-till/
https://www.officersforbundet.se/om-oss/kontakt/tyck-till/
https://www.officersforbundet.se/logga-in/hjalp/
https://www.officersforbundet.se/logga-in/hjalp/
http://www.saco.se/nyheter--debatt/kalender/2016/februari/ny-som-chef---goteborg/?epieditmode=true
http://www.saco.se/nyheter--debatt/kalender/2016/februari/ny-som-chef---goteborg/?epieditmode=true
https://www.officersforbundet.se/
https://www.officersforbundet.se/medlemskap/kurser-och-utbildningar/
https://www.officersforbundet.se/medlemskap/kurser-och-utbildningar/
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fackliGa stiPendier utlyses
Sacos fackliga stipendiefond utlyser stipendier 
som ska främja studier i Sverige eller utomlands 
av betydelse för den fackliga verksamheten. 
Sista ansökningsdag är 28 februari för stipendier 
beviljade under våren 2016.

Berättigade att söka stipendium är tjänstemän vid 
Sacos och Sacoförbundens centrala och lokala kans-
lier. Även förtroendevalda inom Sacos och Sacoför-
bundens centrala, regionala eller lokala organisation 
kan söka. 

Alla ansökningar som uppfyller de vägledande 
principerna (se faktaruta) är välkomna och prövas 
vid varje utlysning. Stipendium ska utnyttjas senast 
under 2016.

Stipendiebeloppet är maximerat till 100 000 
svenska kronor. Ändamålet får inte avse egen indivi-
duell kompetensutveckling eller/och att aktiviteterna 
faller inom förbundens ordinarie verksamhet.

Ansök på webben
Ansök i webbformuläret på Sacos hemsida www.
saco.se/fackligt-arbete/om-saco/sacos-fackliga-
stipendiefond/ senast den 28 februari 2016. Ansö-
kan ska innehålla uppgift om ändamål, tidpunkt och 
kostnadsberäkning samt motivering och en kom-
munikationsplan för hur erfarenheterna av projektet 
ska kunna spridas inom federationen.

Ytterligare handlingar eller om du behöver skriva 
mer än vad som finns plats för i formuläret skickas 
med e-post till susanne.braxton@saco.se eller till 
Saco, att: Susanne Braxton, Box 2206, 103 15 
Stockholm. Märk med Stipendieansökan.

Beslut i mars
Fondstyrelsen kommer att behandla ansökningarna 
under sammanträde i mars 2016 och besked lämnas 
sökanden inom två veckor efter sammanträdet. 

Stipendiet ska tas i anspråk under den tidsperiod 
som anges i styrelsens beslut. Stipendiat ska redovisa 
projektet senast vid den tidpunkt som anges i sty-
relsens beslut. Redovisningen ska bestå av rapport, 
ekonomisk redovisning innefattande verifikationer 
samt en kommunikationsplan.

Vägledande PrinciPer

• Stipendium ska vara till nytta både för individen och för Sacofederationen. Med det 
förstnämnda menas att studierna ska främja förmågan att utföra det fackliga arbetet; 
och med det andra menas att rapporten förväntas vara av fackligt intresse för läsare 
inom federationen.

• Grundregeln är att fonden aldrig får belastas med kostnader som normalt ska bäras 
av arbetsgivaren eller den enskilde. Ändamålet får således inte avse egen individuell 
kompetensutveckling eller/och att aktiviteterna faller inom förbundens ordinarie 
verksamhet.

• I förekommande fall ska beloppsgränserna för utlandstraktamenten användas som 
riktmärke för vad kostnaderna för stipendiemottagarnas egna måltider får uppgå till.

• Fonden får inte utnyttjas för grundutbildning. Med hänsyn till de krav på Saco-
federationens handlingsförmåga som internationaliseringen ställer, kan dock medel i 
undantagsfall beviljas för vidareutbildning i främmande språk och kulturer. Studiere-
sor får inte annat än marginellt innehålla rekreativa inslag.

• Studium av enbart förbundsspecifika angelägenheter får inte finansieras genom 
fonden. Dock kan medel beviljas vid kombination av ändamål förutsatt att uppdrags-
givaren bekostar sin(a) andel(ar).

• Deltagande i av Saco eller förbunden arrangerad facklig utbildning, exempelvis 
studie- eller sammanträdesresor, får inte till någon del finansieras genom fonden.

www.saco.se/fackligt-arbete/om-saco/sacos-fackliga-stipendiefond/
www.saco.se/fackligt-arbete/om-saco/sacos-fackliga-stipendiefond/
www.saco.se/fackligt-arbete/om-saco/sacos-fackliga-stipendiefond/

