
Den 21–24 oktober träffar vår förbundsordförande Lars 
Fresker sina europeiska motsvarigheter för att både få och ge 
lägesrapport för de fackliga militära organisationerna runtom 
i Europa. 

– Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade hur det går för de 
fackliga militära organisationerna och det är alltid intressant att 
höra vad de har på sin agenda. Vi i Sverige 
har bättre fackliga rättigheter än många 
andra länder. Många av de skulle gärna 
kopiera den svenska modellen och kunna 
vara med och påverka genom att teckna 
kollektivavtal. Det ska vi vara stolta över, 
säger Lars Fresker. 
 
Mötet arrangeras av European 
Organisation of  Military Associations and 
Trade Unions (EUROMIL) och är också 
en extrainsatt kongress för att ändra  
i EUROMIL:s stadgar. 
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Få information och nyheter 
snabbare.  

Följ oss i sociala medier.

Förra veckan var det dags för Förbundskurs 2.

Det blev några intensiva dagar då våra ombudsmän, bland annat 
Conny Jansson (på bilden stående), gav våra förtroendevalda 
ökade kunskaper och färdigheter i samverkan, förhandlingstaktik- 
och teknik genom bland annat diskussioner och rollspel. Vi 
hoppas att våra förtroendevalda känner sig stärkta!

Onsdag den 27 oktober är det dags att uppmärksamma de på 
arbetsplatsen som finns till för din skull. 

Skyddsombudens syftar bland annat till att minimera risker för 
arbetsrelaterade skador och olyckor samt att säkerställa en bra 
arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. Det är en oerhört viktig 
roll och därför vill vi redan nu rikta ett stort tack till alla er 
skyddsombud och det betydelsefulla arbete ni utför.

Vill du veta mer om rollen eller vill du själv bli 
skyddsombud? Läs mer på vår webbplats, 
officersforbundet.se/rad-och-stod/
arbetsmiljo/skyddsombud

I oktober firas 
Skyddsombudens dag


