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Tidvis tjänstgörande 
militär? Välkommen till 
Officersförbundet!

Fond för 
yrkesofficerare

Med anledning 
av pågående 
Coronautbrott

Kursstarter efter 
sommaren

Sedan en tid tillbaka är det möjligt även för T-personal att gå 
med i Officersförbundet. Så du som GSS/T eller reservofficer 
– välkommen med din ansökan!

Officersförbundet är det enda fack- och yrkesförbundet med fullt 
fokus på militär personals anställningsförhållanden och villkor. Men 
fram tills nyligen har medlemskap i förbundet främst riktat sig till 
kontinuerligt tjänstgörande militärer. För att möjliggöra kompetent 
facklig representation för även den tidvis tjänstgörande personalen 
har Officersförbundets förbundsstyrelse beslutat om att inrätta 
medlemskap även för T-personal (GSS/T och reservofficerare).

Som T-anställd medlem åtnjuter du samma förmåner som 
kontinuerligt anställda medlemmar i form av försäkrings-
erbjudanden, Officerstidningen, stöd och rådgivning och så vidare. 
Förbundet representerar dig dock endast gentemot din arbetsgivare 
Försvarsmakten, inte i din eventuellt civila anställning. Därför 
betalar du en lägre medlemsavgift under den tid du inte tjänstgör i 
FM. När du är inne och tjänstgör betalar du full medlemsavgift.

Läs mer och ansök om medlemskap på officersforbundet.se/t-
personal. 

Du som redan är medlem – passa på att rekrytera en T-anställd 
kollega! Just nu pågår kampanjen ”Värva en kollega”, så för varje 
ny medlem du rekryterar skickar vi dig två biobiljetter. Läs mer om 
detta på officersforbundet.se/varva-en-kollega

I augusti kör vi igång kurserna för våra förtroendevalda. 
Planera in det kalendern och anmäl dig redan nu via din 
förening.  

Avtals- och utbildningskonferens 2
Datum: 18-19 augusti
Plats: Quality Hotel Winn, Haninge/Stockholm
Sista anmälningsdag: 29 maj

Förbundskurs 1 (höst), del 1
Datum: 1-2 september 
Plats: Quality Hotel Winn, Haninge/Stockholm
Sista anmälningsdag: 29 maj

Förbundskurs 2
Datum: 6-13 oktober
Sista anmälningsdag: 29 maj

Försvarets understödsnämnd har till syfte att ge ekonomiskt 
stöd till yrkesofficerare eller deras efterlevande.

Nämnden förvaltar två stiftelser och det går som yrkesofficer 
att ansöka om engångsbelopp för särskilt behov. Till exempel 
kostnader för rehabilitering efter olycka eller sjukdom, under-
lättande hjälpmedel, åtgärd vid bestående skada, rehabiliterande 
eller underlättande åtgärd vid annan livskris.

Efterlevande till yrkesofficer kan ansöka om bidrag om de har 
inkomst lägre än 150 000 kronor och förmögenhet under 200 
000 kronor, förutom egen permanent bostad. Bidrag ges som 
engångsbelopp. Efterlevande kan också ansöka om bidrag till 
begravningskostnader.

För ansökan eller mer information, kontakta Roland Ekstrand, 
sekreterare i Försvarets understödsnämnd: roland.ekstrand.54@
gmail.com

Officersförbundet får många frågor om hur man som 
anställd i Försvarsmakten eller närstående myndighet 
lämpligast bör agera med hänsyn till spridningen av 
coronaviruset och sjukdomen Covid-19.

Officersförbundet uppmanar sina medlemmar att noga följa 
direktiv och riktlinjer från sin respektive myndighet. 
I Försvarsmaktens fall finns dessa direktiv och riktlinjer 
publicerade på Emilia och sprids även i andra kanaler inom 
myndigheten. Lämpligt är också att ta del av information från 
Folkhälsomyndigheten.

Den enda konkreta uppmaning Officersförbundet för närvarande 
har till sina medlemmar, utöver ovanstående är: var noga med 
handhygienen, upplever du influensaliknande symtom eller 
symtom från luftvägarna – stanna hemma från arbetet och 
kontakta vården via 1177.


