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Digital Avtals- och 
utbildningskonferens
Ny typ av konferens planeras för lokalföreningar och 
skyddsombud i augusti. 

Höstens Avtals- och utbildningskonferens kommer, med anledning 
av rådande samhällsläge, att genomföras digitalt samt kortas ner till 
en dag. Konferensen genomförs 18 augusti. Sista anmälningsdag är 
29 maj, så passa på om du inte har anmält dig ännu. 
Läs mer och anmäl dig på vår webbplats, officersforbundet.se/
kurser 
 
När: 18 augusti 2020 
Var: Digital mötesplats, mer info kommer 
Sista anmälningsdag: 29 maj 2020
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Många frågor kring våra avtal och villkor kretsar i dag kring 
sådant som kan kopplas till coronapandemin. 

Ett samlat dokument, som kontinuerligt uppdateras, ger 
förhoppningsvis de svar du behöver. Dokumentet och övrig 
förbundsinformation med anledning av pågående coronapandemi 
hittar du på webbplatsen.  
Läs mer på officersforbundet.se/fragor-svar-corona 

Officersförbundet  
och corona

Förbundsmöte 2020
I november samlas över 100 förtroendevalda ombud från 
samtliga officersföreningar för att besluta om förbundets 
inriktning de kommande tre åren. Även du som enskild 
medlem kan då vara med och påverka förbundets utveckling.

Officersförbundets förbundsmöte hålls vart tredje år. Mötet 
bestämmer innehållet i förbundets fackliga program, stadgar samt 
budgeten för kommande verksamhetsperiod. Förbundsmötet 
väljer också ny styrelse, nya revisorer, valberedning och 
ersättningskommitté.

I år samlar vi all information om förbundsmötet på en särskild 
webbplats, of-forbundsmote.se.

Alla medlemmar kan skriva förslag, motioner, till förbundsmötet. 
Besök webbplatsen för information 
om hur du skriver en motion.

Information om förbundsmötet 
finns även i Officerstidningen, 
fr.o.m. nr 3/2020 och framöver.

Ny webbplats! 
of-forbundsmote.se

Förhandlingar om nytt 
chefsavtal inledda
De första samtalen mellan parterna har nu inletts om 
tecknandet av nytt chefsavtal.

Som tidigare rapporterats sade Officersförbundet upp chefs-
avtalet i slutet av mars. Anledningen till uppsägningen är att 
avtalet uppfattas som otydligt och leder till att förbundets 
chefsmedlemmar felaktigt inte tror sig vara berättigade till 
ersättningar och tillägg de faktiskt ska ha. Förhandlingar om nytt 
chefsavtal har nu påbörjats, och ett nytt möte mellan parterna är 
planerat till slutet av maj. Vi återkommer med mer information 
efterhand.

Ny personal på kansliet
I mars hälsades en ny medarbetare välkommen när vår 
administrationsavdelning fick förstärkning av Maria Jensfelt.

Maria kommer som administrativ assistent att arbeta med bland 
annat medlemsfrågor och övriga administrativa uppgifter.  
Hon har en bakgrund inom bank- och finans 
och kommer närmast från en tjänst som 
assistent på Nordea. 
 

Vi hälsar Maria varmt välkommen till 
Officersförbundet. 

Maria Jensfelt


