
Under våren startar Officersförbundet tillsammans med sex 
andra Sacoförbund upp chefsnätverk på ett antal orter runt 
om i Sverige. 

Chefsnätverket vänder sig till dig som är chef med personal-, 
arbetsgivar- ekonomi- och verksamhetsansvar. 

Tanken med chefsnätverken är att du som chef ska få ett bollplank, 
utvecklas och få inspiration i ditt chefsskap. Ett flertal förbund 
inom Saco samordnar chefsnätverken och därmed så finns 
det stora möjligheter till ett givande utbyte tillsammans med chefer 
från ett stort antal branscher. 

Efter uppstarten är det meningen att ni chefer ska fortsätta driva 
nätverket i egen regi och därmed bestämma agenda, samtalsämnen, 
tidpunkter för nästa möte med mera. 

Anmäl dig här 

• Skövde 6 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 25 februari)

• Gävle 8 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 26 februari)

• Göteborg 15 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 5 mars)

• Stockholm 19 mars - kl. 07:30-09:30 (sista anmälningsdag 8 mars)

• Stockholm 19 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 8 mars)

• Karlstad 21 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 11 mars)

• Malmö 22 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 12 mars)

• Malmö 23 mars kl. 07:30-09:30 (sista anmälningsdag 12 mars)

• Luleå 10 april - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 27 mars)

Du hittar mer information och kan anmäla dig även på 
vår webbplats, www.officersforbundet.se/chefsnatverk
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Folk och Försvar
Officersförbundet fanns givetvis på plats under årets 
försvarspolitiska rikskonferens. 

Det huvudsakliga syftet med vår närvaro var att inför politiker, 
försvarsmaktsledning och övriga konferensdeltagare understryka 
vikten av en hållbar personalförsörjning i Försvarsmakten.  
Här kan du läsa det pressmeddelande Officersförbundet skickade ut 
inför konferensen: ”Starkt försvar kräver stabil personalförsörjning”

Arbetsmiljökurs
Var går gränsen mellan kränkning och konflikt? Hur hanterar 
man sådana ärenden? Nu är det dags för årets första OSA-kurs. 

Kansliets Pelle Avelin håller tillsammans Försvarsmaktens 
huvudskyddsombud Stefan Nilsson en intensiv och givande kurs för 
dig som är huvudskyddsombud eller skyddsombud på ditt förband.
  
Datum: 24-25 januari 2018  
Plats: Quality Hotel Winn, Västerhaninge, Stockholm 
Anmälan och läs mer: www.officersforbundet.se/kurser

Förbundet genomför 
medlemsundersökning
Under våren kommer Officersförbundet att genomföra sin 
återkommande medlemsundersökning. 

Denna gör vi av främst två anledningar. Dels ger den oss 
ovärderliga insikter om hur ni ser på er situation och på 
Försvarsmakten i stort, vilket sedan ligger till grund för vårt 
opinionsbildande arbete de kommande åren – det är ju era frågor 
vi ska driva gentemot arbetsgivare, beslutsfattare och allmänhet. 
Dels undersöker vi hur ni ser på ert förbund. Vad gör vi bra? 
Vad kan vi förbättra? På detta sätt kan vi utvecklas och bli ett än 
mer relevant förbund för våra medlemmar.

Om ni tillhör den slumpmässigt utvalda skara som får 
information om medlemsundersökningen skulle vi alltså bli 
ytterst tacksamma om ni kunde avsätta de 15–20 minuter som 
går åt till att fylla i vår enkät. 

Mer information om medlemsundersökningen kommer att 
skickas ut längre fram under våren.
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