
Nu är officersföreningarna utbildade 
på nya avtalet och löneförhandling-
arna kan starta vid förbanden. 

I veckan har officersföreningarna 
varit samlade för utbildning på avtalet 
som reglerar hur förhandlingarna vid 
förbanden om de nya lönerna ska gå 
till. Information om avtalet finns på 
hemsidan och i Officersinfo från den 25 
november.     
    Förhandlingarna om arbetstidsavtalet, 
rörlighetsavtalet och avtal om övnings-
verksamhet fortsätter. Båda parter vill 
finna lösningar innan den 28 februari 
nästa år.  

OFFICERSINFO
Nr 26 9 december 2016 
InformatIon tIll offIcersförbundets medlemmar 

redaktion: Josefine owetz 
redaktör/kommunikatör 
08-440 83 34, 070-654 45 00 
josefine.owetz@officersforbundet.se

Påminnelse! Ny medlemsundersökning. Ytterligare en medlemsundersökning genomförs nu för att följa upp 
vårens medlemsundersökning. Runt 1 000 medlemmar har blivit kontaktade. Era svar är viktiga! Stort tack på förhand 
för att ni tar er tiden att svara på frågorna.

förhandlingarna

Premierna för gruppförsäkringarna kommer 
justeras från 1 januari 2017. Huvuddelen av 
försäkringarna kommer att bli billigare.

Årligen ser Officersförbundet och Länsför-
säkringar över försäkringarna både vad gäller 
villkor och premier. Premierna sätts utifrån 
kostnaderna för skador och riskbedömning 
avseende kommande skador. 

Långsiktigt samarbete 
Generellt har har premierna under ett antal år 
varit i stort sett oförändrade samtidigt försäk-
ringarnas omfattning har förbättrats. 
–  Tack vare ett långsiktigt samarbete kan vi 
hålla låga premier och erbjuda konkurrenskraf-
tiga produkter. När vi nu granskat 2015, 2016 

och gör prognos för 2017 ser vi att det varit 
flera års förändringar avseende innehåll, regler 
och skadeutfall utan att premien påverkats. 
Tillsammans har vi kommit överens om att det 
nu är dags att justera premierna, säger Peter 
Löfvendahl, förbundsdirektör på Officersför-
bundet.

Sänkning för flera premier 
Olycksfallsförsäkringen, sjukkapital, sjukförsäk-
ring och sjukvårdsförsäkring har en utveckling 
som möjliggör sänkning av premierna för dessa. 
Däremot behöves en höjning av premien för 
livförsäkring och barnförsäkring. Aspirantför-
säkring och sjukvårdsförsäkring barn kommer 
ha oförändrad premie. 

– Hur premiejusteringarna påverkar var och en 
beror på vilka försäkringar man har tecknat. 
Men vi ser att huvuddelen av medlemmarna 
(de som har tecknat liv-, olycksfall- och sjuk-
kapitalförsäkring) sammantaget kommer få en 
sänkt premie, säger Peter Löfvendahl.

På Officersförbundets hemsida kan du logga in 
med BankID och se vilka försäkringar du har. 
Passa gärna på att se över dessa så att du har det 
skydd som passar din nuvarande livssituation. 

För att ändra nivå på försäkringarna så 
skickar du in en ny ansökningsblankett 
som finns att hämta på Officersförbundets 
hemsida.

nya försäkringspremier efter nyår 

kurs för valberedningen
Du som sitter i valberedningen har en vik-
tig roll i föreningen. Rätt valberedning ger 
rätt styrelse. I januari anordnar förbundet 
en kurs för valberedningsledamöter.

Valberedningen påverkar styrelsens samman-
sättning. Valberedningen spelar därmed en 
central roll i varje organisation.  

Känner du som valberedningsledamot att 
du saknar den kunskap som krävs för att ni i 
valberedningen ska kunna bedriva ert arbete 
på ett effektivt sätt? Gå då förbundets kurs för 
valberedningen.  
     Kursen syftar till att ge en grundläggande 
utbildning i valberedningsarbetet och anpas-
sas efter deltagarnas behov.

fortsätter 

Några frågor som diskuteras på kur-
sen för valberedningen är:

• Vad står i stadgarna om valberedningen?
• Hur arbetar en valberedning under året?
•  Hur presenterar valberedningen sitt för-
slag till medlemmarna och årsmötet?

Kursen genomförs en gång under 2017, 
den 25-26 januari. Sista anmälningsdag 
är den 18 december. 

Anmäl dig på under ”Kurser”på hemsi-
dan.  


