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Är du rätt försäkrad?
Genom ditt medlemskap i Officersförbundet har du möjlighet
att teckna förmånliga försäkringar hos försäkringsbolaget If.
I dagarna dimper ett brev ner som berättar mer.
En av de förmåner du som medlem i Officersförbundet har är det
fördelaktiga försäkringsskydd du kan teckna genom vårt samarbete
med försäkringsbolaget If. Försäkringar som gäller både här
hemma och under utlandsuppdrag.
Behovet av försäkringsskydd varierar utifrån var du befinner dig i
livet. Därför är det bra att då och då se över sina försäkringar.
Förbundet informerar nu brevledes alla våra medlemmar om
försäkringarna, så ta dig gärna tid att läsa det brev som inom kort
landar i din brevlåda.
På if.se/officersforbundet kan du också läsa om alla
medlemsförsäkringar. Har du redan personförsäkring via
Officersförbundet kan du från if.se/officersforbundet logga in på
Mina sidor och själv enkelt anpassa ditt försäkringsskydd för dig
och familjen. Till exempel lägga till en ny försäkring eller anpassa
storleken på försäkringsbeloppet i en försäkring du redan har.
Du kan också kontakta Ifs kundservice för Officersförbundet på
telefon 0770-82 00 01 eller mejla till officersforbundet@if.se så
får du hjälp av Ifs rådgivare.

Gravid eller ammar?
Det här gäller vid
omplacering
Försvarsmakten kommer att betala skadestånd till en
medlem på grund av utebliven ersättning i samband med
omplacering vid graviditet. Det är resultatet av en nyligen
avslutad tvisteförhandling.
I och med detta tycker vi på förbundet att det återigen är dags att
uppmärksamma de regler som är gällande för omplacering vid
graviditet eller amning.
Som kvinnlig arbetstagare har du under och efter din graviditet
i vissa fall rätt till omplacering, om arbetsmiljön kan vara
skadlig för dig eller ditt barn. Med en sådan omplacering följer
vissa rättigheter när det gäller dina anställningsförmåner som
arbetsgivaren måste följa.
Blir du omplacerad på grund av graviditet och/eller amning
så har du självklart rätt till bibehållen I-lön. Men du har även
rätt till samma anställningsförmåner som du hade i din tidigare
befattning. Det betyder bland annat att du har rätt att behålla
sådana lönetillägg som du har haft tidigare, exempelvis OBtillägg, trots att du inte längre utför samma arbetsuppgifter. Även
arbetstidsförkortning, såsom 35-timmarsvecka har du också i
förekommande fall rätt att behålla.
Dessa rättigheter styrs av Föräldraledighetslagen (SFS
1995:584) som du kan läsa på www.riksdagen.se, sök sedan på
föräldraledighetslagen. Du hittar även mer information på vår
webbplats om vad som gäller under din graviditet, vid omplacering
och vilka arbeten som är förbjudna. www.officersforbundet.se/
foraldraledighet (kräver inloggning med BankId).
Har du frågor eller får problem vid en omplacering ber vi dig att
kontakta din lokala förening så hjälper de dig.
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Officersförbundet i
EU-parlamentet
Den 6 mars befann sig Officersförbundet i Bryssel och
Europaparlamentet för att diskutera bland annat kvinnors roll
inom det militära yrket.
Arrangemanget var ett samarbete mellan den europeiska
militärfackliga samarbetsorganisationen Euromil och Alde
(Alliansen liberaler och demokrater för Europa). I en
paneldiskussion inför Europaparlamentet lyftes frågan om vikten
av kvinnor inom de militära verksamheterna i Europa. En annan
viktig fråga som diskuterades var hur vi kan förändra stereotypen
av vem som kan arbeta i stridande befattningar.
På plats i Bryssel var Officersförbundets ordförande Lars Fresker
och ombudsman Elina Meyer.
Elina talade inför EU-parlamentet om åren inom Försvarsmakten;
om de bästa åren i hennes liv men också hennes värsta och om
solidaritet, disciplin och personlig utveckling.
I Elinas tal framgick också att många kvinnor alltjämt bär känslan
av att de i högre grad behöver bevisa att de förtjänar sin uniform
och att även kvinnor likt män förstår krigföring och kan arbeta i
stridande befattningar.
Elina Meyers tal rönte stor uppskattning och flertalet anställda
kvinnliga militärer från bland annat Belgien och Nederländerna
tackade för ett inspirerande tal. Hela Elinas tal finns att läsa på vår
webbplats, www.officersforbundet.se/nyheter.

Bidra till forskning om säkerhet
Vilka faktorer påverkar säkerhetsklimatet i Försvarsmakten, hur är synen på säkerhet i myndigheten och är resurserna
tillräckliga för att personalen ska kunna bedriva ett fullgott arbetsmiljöarbete?
Det är några av frågeställningarna som doktoranden Martin Schüler vid Försvarshögskolan vill ta reda på i sin forskning.
Första delen i studien är en enkätundersökning som riktar sig till all personal i FM. Enkäten består av frågor och påståenden som den
svarande ska ta ställning till. Du är anonym. Undersökningen lades upp på Emilia i början av februari och sista datumet för att svara i
enkäten är 31 mars. För att komma till undersökningen kan ni söka på FHS NOSACQ i Emila.
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