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Idag torsdag den tredje juni valdes Officersförbundets 
ordförande Lars Fresker om till ordförande för OFR. 

– Jag är glad och hedrad över att ha fått förnyat förtroende. Det är 
ett viktigt uppdrag att få vara med i utvecklingen och stärkandet av 
den offentliga sektorn, en sektor som än fler har insett betydelsen 
av på grund av de kriser som vi har haft de senaste åren, säger Lars 
Fresker i ett uttalande till OFR.

Han har suttit i styrelsen för OFR i elva år. Det är en 
förhandlingsorganisation ssom amlar fjorton fackförbund från 
både Saco och TCO inom den offentliga sektorn. Tillsammans 
representerar medlemsförbunden  drygt 562 000 medlemmar.
– OFR är en viktig plattform för förbunden, det visar inte minst 
det utvecklingsarbete vi gör tillsammans,. Vi har fortfarande stora 
utmaningar framför oss. Målet är att alla som arbetar inom offentlig 
sektor ska få ett längre och friskare arbetsliv. Det kommer att kräva 
mycket av såväl arbetsgivare som av politiken, säger Lars Fresker. 

Förtroendevald: anmäl 
dig till avtals- och 
utbildningskonferens &
förbundskurs 2 i höst!

Har du koll på din semester? Läs på om dina villkor 

officersforbundet.se/semester

Lars Fresker omvald till 
ordförande för ofr

Den 31 augusti - 1 september är det Avtals-och
utbildningskonferens. Konferensen fokuserar på 
arbetsmiljöfrågor och specifikt på kränkande särbehandling och 
jämställdhet. Föreningarna får utbildning i att hantera tvister 
och lönebildning. Parallellt kommer skyddsombuden avhandla 
arbetsmiljöfrågor. Varje förening kommer att erbjudas tre platser 
inklusive huvudskyddsombud. Dessutom kommer centrala 
skyddsombud att deltaga. Sista anmälningsdag är 18 juni. 

Den 11-15 oktober är det Förbundskurs 2 som ger dig som 
förtroendevald grundläggande kunskaper och färdigheter i 
förhandlingstaktik, förhandlingsteknik och samverkan. Kursen 
bygger på ”rollspel” där deltagarna själva ”spelar” representanter 
för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Spelet grundar sig 
på aktuella avtal inom Försvarsmakten. Kursdeltagarna ska ha 
genomfört FK 1 (alternativt GIAA). Sista anmälningsdag är 18 juni.
Mer information och anmälan officersforbundet.se/kurser.
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Det är ofta svårt att veta exakt vilka juridiska handlingar som behövs i olika skeden i livet. Med utgångspunkt i detta ingår 
sedan 1 januari 2021 juridiska tjänster för dig som är medlem och har försäkring via vårt samarbete med If. 

Officersförbundet i samarbete med If  och Verahill Familjejuridik vill göra det enkelt att få kunskap om vilka juridiska handlingar som 
behövs för att säkerställa en trygg ekonomisk situation om något skulle förändras eller hända i ditt liv. 

Starta med behovsanalysen – Koll på livet
Ett första steg kan vara att göra den digitala behovsanalysen Koll på livet. Genom den får du snabbt och enkelt en rekommendation om 
vilka juridiska handlingar som kan vara aktuella att upprätta. Du når den digitala behovsanalysen via if.se/officersforbundet. Tjänsten är 
kostnadsfri för dig som är medlem och har försäkring via samarbetet med If.

Kostnadsfri rådgivning
Du har också rätt till 20 minuters kostnadsfri rådgivning med en jurist inom familjejuridik och konsumenträtt. Exempel på situationer som 
du kan få hjälp med:
•  En anhörig har avlidit och du behöver råd och stöd i samband med arv och bodelning.
•  Du vill kräva ersättning för en husrenovering som blivit försenad.
•  Du har bokat en resa, men när du kommer fram finns stora brister och researrangören vill inte kompensera dig för detta.

Rabatt på ytterligare rådgivning
Den sista delen i erbjudandet innebär att du får 20 procent rabatt om du behöver ytterligare rådgivning. 
Mer information hittar du på if.se/officersforbundet.

Juridiska tjänster i samarbete med If och 
Verahill Familjejuridik
– en förmån för dig med försäkring via 
Officersförbundet
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Måndag den 7 juni 
är kansliet stängt 

på grund av 
planeringsdag

Du som är medlem i ett Sacoförbund erbjuds i sommar 20 
procent rabatt när du bokar och reser med SJ under perioden 
1 juni till 31 augusti. 

Du bokar på SJ:s bokningsportal. Medlemsrabatten på 10 procent 
gäller fortsatt efter 31 augusti och under hela 2021. Erbjudandet 
gäller tågresor med SJ för privat bruk. Det gäller ej periodkort, 
resor som ska ombokas, samt nattåg tillsammans med djur. 

För mer information officersforbundet.se/medlemsformaner.

Medlemsrabatt på resor 
med sj i sommar
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Glad Nationaldag önskar kansliet

Få nyheter från förbundet och officerstidningen
följ förbundet i sociala medier


