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Officersförbundet vill ofta komma i kontakt med 
sina medlemmar till exempel när vi genomför 
medlemsundersökningar om vad medlemmarna tycker och 
tänker i olika frågor. Vår senaste medlemsundersökning handlade 
om trebefälssystemet. Det är därför av yttersta vikt att vi har 
korrekta kontaktuppgifter till medlemmarna. Vi uppmanar därför 
alla våra medlemmar att ange sin privata e-postadress. Detta då 
det finns en risk att den information som vi skickar med e-post 
till arbetsgivaren, Försvarsmakten, inte kommer fram. Du gör 
detta enkelt genom att gå till Officersförbundets webbplats 
officersforbundet.se, logga in med BankID på ”Mina sidor” och 
ändra dina kontaktuppgifter. 

Hjälp oss få bättre 
kontakt med dig – ange 
din privata e-postadress!

Stipendiet, som utgörs av en premie på 20 000 kr, är till just för dem som gör det lilla extra för förbundets medlemmar. Enligt stadgarna 
ska stipendiet uppmärksamma gott fackligt ledarskap, premiera goda prestationer samt stimulera engagemanget för yrkesfrågorna. 
Nominerad får inte vara ledamot/suppleant i Officersförbundets styrelse och får inte tidigare erhållit stipendiet. Stipendiet delas ut 
under högtidliga former vid någon av Officersförbundets sammankomster under förbundsmötesperioden. Nominering, med tillhörande 
motivering, skickar du till ordförande i stipendiestiftelsen Klas Hellström klas.hellstrom@officersforbundet.se. 

Välkommen med din nominering! 
Stipendiestiftelsen

Känner du någon 
som gör ett riktigt 
bra fackligt arbete? 
Nominera personen 
till förbundets 
stipendiestiftelse!
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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 att 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 vilka 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.  

Följ oss på sociala medier


