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Håll koll på dina försäkringar
Vid årsskiftet bytte Officersförbundet samarbetspartner för
våra medlemsförsäkringar. I dag är det If som står för den
gruppförsäkring du som medlem kan teckna genom ditt
medlemskap.
Viktigt att vara rätt försäkrad

- Se till att du är rätt försäkrad utifån din livssituation, säger Anna
Pargeus, produktspecialist personförsäkringar på If. Hon menar
att det är viktigt att man är noga med att gå igenom exakt vilka
förutsättningar som gäller för en själv när man tecknar liv-, sjukoch olycksfallsförsäkringar.
Unik gruppförsäkring

Officersförbundet erbjuder en alldeles unik gruppförsäkring
för sina medlemmar då man har full täckning genom sitt
försäkringsskydd även i utlandstjänst i krigszoner eller i farliga

Hjälp oss bli bättre!
I dagarna har en hel del av våra medlemmar fått ett brev hem
där ni ombeds att medverka i vår medlemsundersökning.
Tillhör du den slumpvis utvalda skara som fått brevet ber vi dig att
logga in på undersökningssidan med hjälp av de uppgifter som anges
i brevet och besvara undersökningen. Ditt deltagande är naturligtvis
helt anonymiserat.
Medlemsundersökningen är ett mycket viktigt verktyg för
Officersförbundet för att förstå hur ni, våra medlemmar, faktiskt
uppfattar ert förbund. Utifrån resultaten i undersökningen får vi
mycket nyttig information om vad vi är bra på, vad vi är mindre bra
på, vilka frågor ni tycker vi ska driva och mycket, mycket mer.
Så snälla ni, har ni fått brevet – avsätt de 10-15 minuter som krävs
och fyll i vår enkät. Dina svar gör skillnad!

Kurser till hösten
Nu är Officersförbundets kurser under våren avslutade. Men
nya möjligheter att utvecklas finns igen under hösten 2018.
Kursutbudet under hösten:

•
•
•

Förbundskurs 1, 4-7 september, Haninge/Stockholm
Kurs för Valberedning, 27-28 september, Haninge/Stockholm
Arbetsmiljökurs, 2-4 oktober, Haninge/Stockholm

Du kan läsa mer om hösten kurser på vår webbplats
www.officersforbundet.se/kurser
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områden. Men även om man ägnar sig åt så kallade risksporter som
till exempel fallskärmshoppning eller bergsklättring.
En annan viktig del i Officersförbundets gruppförsäkring är att
det ingår samtalsstöd. Händer det något och man känner att man
behöver prata med en psykolog, jurist, ekonom eller socionom kan
man ringa till If, dygnet runt, årets alla dagar.
Mer i Officerstidningen

I nummer tre av Officerstidningen som utkommer i slutet på
vecka 18, kan ni läsa mer om vad man ska tänka på när det gäller
era försäkringar. Men om du vill kontakta If redan nu så är
kontaktuppgifterna:
Kundtjänst för Officersförbundets medlemmar: 0770–82 00 01
Samtalsstöd: 0770–82 00 01, välj tonval 1 och sedan 3
Webbplats: www.if.se/privat/partner/officersforbundet

Officersförbundet
i Belgien
Under förra veckan befann sig Officersförbundet i Bryssel
för att delta i Euromils presidiemöte.
Euromil (The European Organisation of Military Associations)
är en paraplyorganisation som samlar fackförbund för militär
personal runt om i Europa. Euromil arbetar för militär
personals rättigheter, men framför allt för möjligheten att
kunna bilda fackförbund i det land man bor samt för att kunna
vara fackligt
ansluten.
I Sverige tar vi det
för givet och som
en självklarhet
att kunna vara
medlem i facket,
men i delar av
Europa är detta
fortfarande en
stor fråga. Därför
är det viktigt att
Officersförbundet
deltar och stöder
Euromils arbete,
dels av eget
intresse och dels
Officersförbundets ordförande Lars Fresker med
i solidaritet med
Euromils ordförande Emmanuel Jacob.
våra Europeiska
kollegor.
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