
Det tvåriga samarbetet med 
Avtal24 upphör den 31 januari. 
Tjänsterna har inte nyttjats 
av tillräckligt många medlem-
mar jämfört med vad det totalt 
kostar Officersförbundet.

Samarbetet inleddes i början av 
2015 och innebar att Officersför-
bundet betalade en ersättning till 
Avtal24 för att alla medlemmar 
skulle kunna teckna vissa avtal 
kostnadsfritt samt ges rabatt på 
andra tjänster. 

Vid utvärderingen hösten 2016 
visade det sig att medlemmarnas 
behov av tjänsterna varit mindre 
än förväntat och det fanns inget 
som pekade på att nyttjandet 
skulle öka tillräckligt mycket.     
     Slutsatsen blev att kostnaden 
för att fortsätta samarbetet blev 
för hög i förhållande till hur 
många som använde tjänsterna 
och styrelsen fattade beslut att 
avsluta samarbetet.
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FÖRBUNDSMÖTE 2017

Nu går startskottet inför Förbundsmötet 
2017 och valberedningens första utskick 
till föreningarna i Officersförbundet har 
nyligen skickats ut. 

Valberedningen uppmanar föreningarna 
att inkomma med nomineringar på kandi-
tater till: 

- Förbundsstyrelsen
- Revisorer
- Ersättningskommitté
- Hedersmedlemmar
- Valberedning

Valberedningen önskar svar från alla 
föreningar senast 2017-03-10. Vid frågor 
kontakta gärna någon ur valberedningen.

Frågor och svar: vad betyder detta?

samarbetet med avtal24 upphör

Förhandlingarna om ar-
betstidsavtal och rörlighets-
avtal pågår kontinuerligt. 
Ambitionen är att bli klar till 
slutet av februari. 

Frågorna om ändrade villkor 
för arbetstid och tjänsteresor är 
extra komplicerade i en situa-
tion när Försvarsmakten håller 
på att förändras. 

Högre krav på organisatio-
nen
Det ställs allt högre krav på 
Försvarsmaktens tillgänglighet 
som organisation och därmed 
på Officersförbundets medlem-
mar. Det gäller dock att hitta 
en balans mellan tillgänglig-
het i vardagen och när det 

verkligen gäller.  Mötena under 
december och januari har i 
huvudsak handlat om vilka 
behov av förändringar som kan 
finnas. Diskussionerna är kon-
struktiva och Officersförbun-
det har inte funnit anledning 
att stänga några dörrar ännu. 

– Det är klart att omvärldslä-
get, Försvarsmaktens begrän-
sade ekonomi och politikens 
ovilja att förstärka anslaget 
till Försvarsmakten begränsar 
handlingsutrymmet, säger 
Peter Löfvendahl, förbundsdi-
rektör och fortsätter: 
– Vi ser dock fortfarande 
möjligheter att göra föränd-
ringar utan att helheten för 
våra medlemmar blir sämre, 

förhoppningsvis kan vi finna 
en samsyn kring detta under 
kommande veckor, säger Peter 
Löfvendahl. 

Tvister och nya löner
Samtidigt med förhandlingarna 
om arbetstid pågår genomför 
vi också tvisteförhandlingar. 
Några tvister är i slutskedet och 
vi återkommer på hemsidan 
när protokollen är klara. 
     Vid förbanden pågår 
förhandlingar om nya löner 
från 1 oktober 2016. Officers-
föreningarna arbetar med detta 
och mer information om hur 
det går vid ditt förband kan du 
fråga din officersförening om. 

pågående Förhandlingar

Officersförbundets stu-
dentråd genomförde innan 
årsskiftet sitt första årsmöte 
på Militärhögskolan Karl-
berg. En styrelse är nu vald. 

Officersförbundets studentråd 
har genomfört sitt första 
årsmöte på Militärhögskolan 
Karlberg. En styrelse är nu 
vald. Under mötet sattes även 

vilka frågor som studentrå-
det ska arbeta med. Några 
av frågorna är ersättning för 
kadetter och studerandemed-
lemskap i Officersförbundet.
     Årsmötet gav även styrel-
sen i uppdrag att arbeta vidare 
med beslutad verksamhets-
plan, vars syfte är att stärka 
kadetters inflytande mot den 
blivande arbetsgivaren. 

studentrådets styrelse 

Josef Novak, Stefan Berg, Sebastian Gummesson och Linus 
Steen ingår i styrelsen för förbundets första studentråd. 


