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Kurs i arbetsmiljörätt
för chefer
Arbetsmiljöfrågor är viktiga inom alla yrken och vårt är
inget undantag. Därför bjuder Officersförbundet nu in
chefsmedlemmar till en kurs i arbetsmiljörätt för att öka
kunskapen om juridik och straffrätt.
Kursens målgrupp är primärt du som förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare eller blivande dito, alternativt enhetschef eller
motsvarande som har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på
annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor.
Officersförbundet står för resa, kost och logi. Om du efter dialog
med din arbetsgivare inte får genomföra kursen på arbetstid
så ersätter Officersförbundet dig för förlorad arbetsinkomst.
Officersförbundet kompenserar dig dock inte för restid eller övriga
omkostnader.
När torsdag 14 november, kl. 10:00-20:00
Var: Quality Hotel Winn, Stockholm/Haninge
Anmälan: senast fredag 4 oktober
Du anmäler dig till kursen genom att maila namn, personnummer,
arbetsplats, befattning, telefon, e-postadress samt om du önskar
boende eller inte till carina.viklund@officersforbundet.se senast
fredag den 4 oktober 2019. Alternativt loggar du in på ”Mina
sidor” och anmäler dig direkt via vår webbplats
www.officersforbundet.se.

Nybliven student?
Byt medlemskap!
Många medlemmar har under hösten påbörjat sina studier på
officersprogrammet eller specialistofficersutbildningen.
Om du som medlem nyligen börjat läsa på någon av officersutbildningarna är ett bra tips att byta till studerandemedlemskap
istället. Då betalar du endast 100 kronor för hela studieperioden,
men behåller alla de förmåner ditt fulla medlemskap innehåller.
Vid byte av medlemskap, maila till kansliet@officersforbundet.se.
Ange medlems- eller personnummer samt namn, skola, ort och
vilket program du studerar på.
Har du studiekamrater som ännu inte är medlemmar i
Officersförbundet? Tipsa dem om att gå med. Ansökan hittar de på
vår webbplats, www.officersforbundet.se/bli-medlem.
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Stipendium för fackliga
föredömen
Känner du någon som gör ett gott fackligt arbete? Då ska
du definitivt nominera vederbörande till Officersförbundets
stipendium.
Stipendiet, som utgörs av en premie om 20 000 kronor, är
till för just dem som gör det där lilla extra för förbundets
medlemmar. Enligt stadgarna ska stipendiet uppmärksamma
gott fackligt ledarskap, premiera goda prestationer samt stimulera
engagemanget för yrkesfrågorna.
Nominerad får inte vara ledamot/suppleant i Officersförbundets
styrelse och får inte tidigare ha erhållit stipendiet. Stipendiet delas
ut under högtidliga former vid någon av Officersförbundets
sammankomster under Förbundsmötesperioden.
Nomineringen med tillhörande motivering, skickar du
till ordförande i Stipendiestiftelsen klas.hellstrom@
officersforbundet.se.
Välkommen med din nominering!
Hälsningar, Stipendiestiftelsen.

Nyanställd i FM?
Du har väl inte missat vår korta digitala introkurs?
10 minuter på valkommentillarbetslivet.se och du
kommer att ha lite bättre koll på dina rättigheter och
skyldigheter i arbetslivet.
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