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Förbundets kansli har fått förstärkning i form av Greta Borg 
(på bild), som är ny ombudsman i teamet Rådgivning och 
Utbildning. Greta är officer i Flygvapnet och har arbetat bland 
annat som instruktör på Luftstridsskolan och tjänstgjort som IT-
säkerhetschef  på Mali 13. Välkommen Greta! 

Ny medarbete på kansliet

Ett led i förberedelserna inför lönerevision 2021 är att läsa in 
facklig tillhörighet i Prio från medlemsfiler som inkommer till 
Försvarsmakten från Officersförbundet och de andra centrala 
fackförbunden. För att inläsning ska kunna genomföras måste 
samtliga medarbetare av tekniska skäl först ”nollställas” genom 
att registreras som oorganiserade i Prio. Detta kommer att synas 
om du går in i din ESS från 13 september till 30 september. Du 
kommer dock efter detta att kunna kontrollera att det syns att du 
är medlem i förbundet. Det är av yttersta vikt att du kontrollerar 
att det syns att du faktiskt är medlem – då vi endast förhandlar 
för våra medlemmar.

Kontrollera att dina 
uppgifter stämmer inför 
Rals!

Förra veckan gjorde Johan Hansson (till vänster) sin första dag 
som förbundsdirektör för Officersförbundet. Peter Löfvendahl 
(till höger), tidigare förbundsdirektör, blir nu förbundssekreterare.

Vaktombyte på förbundet

Styrelsen för Akademikernas a-kassa har fattat beslut om 
att sänka medlemsavgiften med tio kronor i månaden. 
Det kostar därmed 130 kronor i månaden att vara med i 
Akademikernas a-kassa. Sänkningen beror på att pandemin 
inte påverkat dagpenning så som a-kassan förväntat sig och 
därmed har konstnaderna för försäkringen blivit lägre. All 
info om sänkningen finns Akademikernas a-kassas webbplats: 
akademikernasakassa.se/ny-avgift.

Akademikernas a-kassa 
sänker månadsavgiften 
från 1 oktober
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I oktober är det sista anmälningsdag till flera av 
Officersförbundets kurser som främst vänder sig till 
förtroendevalda. Du kan läsa om alla kurser och anmäla dig 
på förbundets webbplats officersforbundet.se/kurser.

OSA - från ord till 
handling

förtroendevald: 
glöm inte bort att gå 
förbundets kurser!

Tycker du att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö 
”OSA” är bra men svår att omsätta? Kränkningar och mobbning, 
hur tar man sig an dessa ärenden? Och var går egentligen gränsen 
mellan konflikt och kränkande särbehandling? Sök kursen om du 
är nyfiken, diskussionsvillig och beredd att dela med dig av dina 
erfarenheter så kommer dagarna att ge dig verktyg och metoder 
som du kan ta med dig hem till förbandet.
 
Tid:  23–24 november. Sista anmälningsdag 8 oktober. 
Plats: Quality Hotel Winn i Haninge. 

Avtals-och 
utbildningskonferens
Denna konferens kommer fokusera på arbetsmiljöfrågor och 
specifikt på kränkande särbehandling och jämställdhet. Dessutom 
kommer föreningarna diskutera lönebildning och villkorsfrågor. 
Parallellt kommer skyddsombuden avhandla arbetsmiljöfrågor. 
Varje förening kommer att erbjudas tre platser inklusive 
huvudskyddsombud. Dessutom inbjuds centrala skyddsombud att 
deltaga. 

Tid: 16–17 november. Sista anmälningsdag 12 oktober.
Plats: Quality Hotel Winn i Haninge.

Grundkurs i avtal-och 
arbetsrätt (GIAA)
Kursen kommer ge dig utökade kunskaper om både arbetstidsavtal 
och rörlighetsavtal. Du kommer få lära dig mer om att vara 
statligt anställd samt de lagar som skyddar dig som arbetstagare, 
exempelvis LAS. Vi kommer även ta dig igenom MBL (Lagen om 
medbestämmande i arbetslivet) vilken är den lag som ger oss som 
facklig organisation rätten att förhandla med arbetsgivaren i vissa 
frågor. Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs. 

Tid: 30 november–2 december. Sista anmälningsdag 15 oktober.
Plats: Quality Hotel Winn i Haninge.  


