
Nu är det dags att ta ställning till valbered-
ningens första förslag. Den 20 mars skicka-
de valberedningen ut sin första remiss med 
förslag på förbundsstyrelse och revisorer 
för nästkommande verksamhetsperiod.

Valberedningens förslag ser ut i enlighet med 
tabellen till höger och är utskickad till alla of-
ficersföreningar. Valberedningen har uppmanat 
alla officersföreningar att yttra sig över förslaget. 
Vid förslag till förändringar så är det viktigt att 
föreningen motiverar varför förändringen ska 
göras och vem eller vilka som ska bytas ut.

Nomineras av Officersförening
Endast de som är nominerade av någon of-
ficersförening (oavsett nuvarande förtroende-
uppdrag) är valbara vid förbundsmötet. Vill 
du nominera någon kollega så måste du alltså 
vända dig till din Officersförening med ditt 
förslag. Naturligtvis kollar du också med den 
du vill nominera så att han/hon verkligen vill 
ställa upp. 

Rent formellt finns inga hinder mot att 
nominera nya kandidater på Förbundsmötet, 
men det är bättre om nomineringar kommer 
upp innan dess i syfte att fler ska kunna disku-
tera och tycka till kring sammansättningen av 
förbundets ledning de kommande åren. 

Officersföreningarna kan fortfarande nomi-
nera kandidater till:

• Styrelseledamöter och suppleanter. 
• Revisorer och suppleanter 
• Valberedning och suppleanter 
• Hedersmedlemmar 
Senast den 12 maj vill valberedningen ha 

svar på remiss 1 från föreningarna. 
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I förra veckan publicerade Saco en ny chefs-
guide med titeln Ledningsgruppen

Skriften innehåller Sacos chefsråds nio råd om 
hur du får arbetet i en ledningsgrupp att bli 
effektivt och relevant. På Sacos hemsida kan 
du som är chef och medlem i Officrsförbundet 
få information kring Sacos arbete för chefer, se 
http://www.saco.se/studieval--karriar/for-dig-
som-chef-och-ledare/ Där kan du även anmäla 
dig till ett riktat nyhetsbrev. 

 – Officersförbundet ingår i Saco varför du 
som medlem kan delta i deras aktiviteter som 
riktar sig till chefer. En del av det är inte till-
lämpligt i det militära, men en hel del kan du 
utveckla och hitta stöd för i ditt chefsskap, säger 
Mikael Boox, ombudsman med särskilt ansvar 
för Officersförbundets chefsmedlemmar.

ny chefsguide  
publicerad av Saco

Officersförbundet mötte staten i Arbets-
domstolen (AD) 27 april. Då genomfördes 
huvudförhandlingen rörande en försäk-
ringstvist rörande ersättning vid skada i 
utlandstjänst.

Förbundet har stämt staten efter att en av våra 
medlemmar som skadades i en sprängolycka i 
Afghanistan 2008 inte fått ersättning från de 
privata olycksfallsförsäkringar med hänvisning 
till att individen vid olyckan befunnit sig i ett 
land med krigsliknande förhållanden. 

Förbundet menar att gällande kollektiv-
avtal innebär att staten skall kompensera den 
enskilde för de försäkringar som inte utbetalats. 
Dom väntas den14 juni. 

För mer information om bakgrunden, se 
Officerstidningen nr 2/2016, sidan 16. 

Huvudförhandling 
genomförd i AD

Du som medlem i Officersförbundet kan 
få en av marknadens bästa sjukvårdsför-
säkring till ett mycket bra pris. Med en 
sjukvårdsförsäkring kan du få:

• Förebyggande hälsotjänster
• Rätt vård i rätt tid 
• Effektiv rehabilitering

Teckna en försäkring nu så bjuder länsförsäk-
ringar på den första månaden. Erbjudandet 
gäller till och med 31 maj 2017 och gäller 
för dig som tecknar sjukvårdsförsäkringen för 
första gången. 

Ansökan till sjukvårdsförsäkringen hittar 
du på Officersförbundets hemsida, sök på 
”gruppsjukvårdsförsäkringar”.

Kampanjerbjudande 
om sjukvårds- 
försäkring

Valberedningens första remiss: Förbundsstyrelsen
förbundsordförande lars fresker of bothnia

1:e vice ordförande Karl-Johan boberg of amf

2:e vice ordförande maria von below of f 21

ledamot Gabriel bris Hsof

ledamot rickard benedetti of amf

ledamot Johan Hamlin of livgardet

ledamot ulf Hassgård of HKV (nY)

ledamot Håkan Jansson of bothnia

ledamot magnus Johansson of enköping

ledamot david lindblom of skaraborgarna

ledamot Hans lundgren of HKP

ledamot Johan reispass of fmtIs (nY)

ledamot Jacob romlin Ärna of

ledamot mats thuresson Kfl of (nY)

ledamot mikael Vinde of marinb/sss (nY)

suppleant Klas ahlqvist of skaraborgarna (nY)

suppleant Henrik edlund Ärna of

suppleant Klas Hellström of amf (nY)

suppleant tomas Johansson of södra skåningarna

suppleant Kristina lundström of trängr (nY)

suppleant Jan möller of f 7 (nY)
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