
Officersförbundets  
studentråd träffade 
nyligen Försvarsdepar-
tementet. Tillsammans 
med Sacos studentråd 
diskuterade de inflytan-
defrågor inför stundande 
värnplikt. 

Sebastian Gummesson, 
ordförande i Officers-
förbundets studentråd, 
beskrev under mötet dess 
arbete samt inflytande 
inom förbundet. Dessutom 
betonade han utmaningen 
som Försvarsmakten står 
inför angående personalför-
sörjningen, problematiken 
med ingångslön samt att en 
kadettersättningen är lägre 
än för en värnpliktig. 

– Det är positivt att 
studentrådet nu har fått 
en möjlighet att kunna 
problemformulera direkt 
till försvarsdepartementet. 
Förhoppningsvis kan nu 
departementet återkoppla 
direkt i viktiga frågor som 
exempelvis rör kadetternas 
ersättning, säger Fredrik 
Norén, ombudsman på  
Officersförbundet. 

Etablerades 2016 
Studentrådet etablerades 
hösten 2016 med målsätt-
ningen att vara en länk mel-
lan kadetterna, förbundet 
och Försvarsmakten.  
De hanterar ett antal frågor 
som exempelvis ersättning 
för kadetter under studie-

tiden, ingångslön samt att 
kunna samverka med Sacos 
studerandenätverk. 

Rådet planerar olika 
aktiviteter och under hösten 
planeras en weekendkurs för 
förbundets studerandemed-
lemmar. Kursens syfte är 
att öka kadetternas kunskap 
kring avtal och regler inför 
en kommande anställning 
inom Försvarsmakten.  
Mer information om kur-
sen kommer inom kort. 
 
Kontakta studentrådet  
på Facebook, Officersför-
bundets-studentråd.
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Som svar på remiss 2 har det sedan juni 
inkommit fler och nya förslag till leda-
möter till förbundets styrelse. Nu ligger 
remissrunda 3 ute och det är av stor vikt 
att alla Officersföreningar skickar in 
sina svar.  

Den 14-16 november 2017 är det dags för för-
bundsmöte och bland annat ska en ny styrelse 
utses. Det är valberedningens uppgift att ta 
emot nomineringar och presentera inkomna 
förslag på både nya och gamla ledamöter.

Förslagen har inlämnats i omgångar och 
detta är den tredje omgången, remissrunda 
3, som nu inväntar föreningarnas remissvar.  

Än finns tid att nominera kandidat 
Det finns fortfarande tid till att nominera, 
men detta är den sista remissomgången och 
den sista nomineringsdagen är den 
20 oktober 2017.   
 
Du kan nominera kandidater till alla  
uppdrag inom styrelsen: 
 
• Förbundsstyrelsen (presidie, ledamöter  
 och suppleanter)
• Revisorer (ordinarie och suppleanter)
• Ersättningskommittén (ordförande, två  
 ledamöter och två suppleanter)
• Förslag på namn till valberedningen (leda- 
 möter och suppleanter)
 

Vill du nominera?
Vill du som enskild medlem nominera en 
kollega måste du lämna ditt förslag till din 
förening eftersom det är Officersföreningar 
som nominerar kandidater.  
 
Valberedningens uppdrag är att presentera 
en styrelse av fackligt kunniga personer som 
med olika bakgrunder och kompetenser 
kan bidra till förbundet och medlemmar.  

Läs mer om valberedningen,  
nomineringar, remiss 3 med mera på vår 
hemsida.

www.officersforbundet.se/forbundsmote-
2017 >>

Arbetstids- och  
rörlighetsavtal 

Studentrådet inleder hösten med  
besök på försvarsdepartementet

Under oktober och november kommer 
förbundet tillsammans med den parts-
gemensamma arbetsgruppen att utbilda 
över 3 000 personer i de nya avtalen.  

Det betyder att du som medlem kommer 
att kunna få mer information om vad som 
avtalsmässigt kommer att gälla från 1 januari 
2018. Så kontakta din listförhandlare eller 
förening i slutet på november för att få veta 
mer om vad som gäller för dig.

Men, är du nyfiken redan nu så hittar du 
avtalen på vår hemsida. 

www.officersforbundet.se/materiel--avtal/
avtal/forsvarsmaktens-avtalssamling-fas-
samt-ovriga-fm-avtal/ >>
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