
Arbetet med nya avtal om arbetstid och rör-
lighet fortsätter några dagar till. Vi behöver 
tillsammans skriva klart det vi är överens 
om. 6 april bedömer vi att det är klart.

I Officerstidningen (OT nr 2) som kom i 
veckan kan du läsa om vad som stått på spel i 
förhandlingarna samt att förhandlingarna skulle 
vara klara den 30 mars.  
     Nu är vi där men har en del redaktionellt 
arbete att slutföra och tillsammans granska de 
nya avtal som arbetats fram. Detta kommer ske 
de närmaste dagarna och vi bedömer att det är 
färdigt den 6 april. Då kommer vi att informera 
om innehåll med mera. 
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Nu drar Officersförbundet igång en 
tävling för att öka antalet skyddsom-
bud. Om du blir skyddsombud under 
perioden 1 april till 15 maj har du chan-
sen att vinna två stycken biljetter till 
Summerburst i Stockholm i juni.

Officersförbundet försöker under 2017 att 
få fler medlemmar att engagera sig som 
skyddsombud. 

– Vi är övertygade att om vi får fler 
skyddsombud som vakar över arbetsmil-
jön så finns det bara vinnare – individen, 
verksamheten och samhället är alla vinnare 
för varje arbetsskada eller olycka som inte 
inträffar, säger Pelle Avelin, ombudsman 
med ansvar för arbetsmiljöfrågor.  

Vid årsskiftet hade vi 321 organise-
rade skyddsombud. Målet till nyåret 
är 500! 
     För att locka och entusiasmera 
möjliga skyddsombud drar vi idag 
igång en tävling som går ut på att nya 
skyddsombud som utses av förening-
arna under perioden 1 april till 15 maj 
kan vara med i en tävling. Priset är en 
resa för två personer till Stockholm 
tur och retur, en hotellövernattning 
och festivalpass till musikfesten Sum-
merburst den 9-10 juni. 

Lycka till i tävlingen!

Läs mer om tävlingen på www.officersforbundet.se/skyddsombud.

Är du ledamot i OrgE Personalförsörj-
ningsnämnd (PFN)? Glöm inte att an-
mäla dig till kursen som vänder sig till er.

Kursen vänder sig till ledamöter i Perso-
nalförsörjningsnämnd vid förband. Målet 
med kursen är att ge deltagarna kunskaper 
om Försvarsmaktens personalförsörjning, 
Försvarsmaktens skolsystem, regelverk och 
styrdokument inför urvalsarbete. Kursen 
belyser även fackets roll vid urval på lokal och 
central nivå.  

     Kursen exemplifierar vilken metod som 
kan användas av fackliga ledamöter. Delta-
garna har möjlighet att redovisa egna erfa-
renheter och därigenom sprida kunskap och 
erfarenheter från det lokala arbetet till övriga 
medverkande.

Kursen genomförs 8-9 maj 2017. Här sker 
anmälan: www.officersforbundet.se/kurser.

Sista anmälningsdag är 4 april!  

kurs för ledamöter i pfn 

Tycker du att föreskriften om organisatorisk 
och social arbetsmiljö ”OSA” är bra men 
svår att omsätta? Då kan du gå en kurs. 

Kränkningar och mobbning, hur tar man sig an 
dessa ärenden? Och var går egentligen gränsen 
mellan konflikt och kränkande särbehandling?  
     Under två dagar får du som huvudskydds-
ombud, skyddsombud eller förtroendevald i 
styrelsen möjlighet att stöta och blöta dessa 
frågor under kansliets Pelle Avelin och Försvars-

maktens huvudskyddsombud Stefan Nilssons 
ledning. Kursen genomförs 17 och 18 maj.  
      Sök inte kursen om du ser fram emot två 
dagars föreläsning med PowerPoint! Däremot, 
om du är nyfiken, diskussionsvillig och beredd 
att dela med dig av dina erfarenheter så kommer 
dagarna att ge dig verktyg och metoder som du 
kan ta med dig hem till förbandet.

Anmäl intresse till kursen på Officersförbundets hemsida 
eller via officersföreningen senast den 14 april. 

påminnelse: anmäl till till osa-kurs  


