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underhåll av medlemssystem och webbplats
Den 11-15 februari uppgraderas förbundets medlemsystem. På grund av uppgraderingen kommer medlemmar under dessa dagar inte
kunna ändra sina uppgifter eller anmäla sig till kurser (detta rör dock inte onlinekurserna). Du som är förtroendevald kan inte ändra i
RMS:en. Om någon vill bli medlem i förbundet ber vi personen att vänta med att skicka in sina uppgifter. Vi beräknar att uppgraderingen
kommer bli klar under dagen den 15 februari. Har du frågor? Mejla kansliet[at]officersforbundet.se.

Till dig som förtroendevald: Juristförsäkring från
Hur ser din arbestmiljö ut? Folksam
Du vet väl om att du kan anmäla dig till årets kurser på
förbundet. Först ut är arbetsmiljökursen där du lär dig mer
om bland annat lagar och avtal och vilka verktyg som finns
för arbetsmiljöarbete.

För mer information och anmälan
gå till www.officersforbundet.se/
kurser (OBS! Efter 15 februari)

Livet innehåller mer juridiska frågor än du kanske tror.
Sambo, äktenskap, barn, skilsmässa och testamente. Vad är
det som gäller egentligen?
Officersförbundet har ett avtal med Folksam som gör att du som
medlem kan teckna Folksams juristförsäkring. Med hjälp av den
får du tillgång till erfarna jurister från Familjens Jurist. Du får 15
timmars juridisk rådgivning per år och du kan få hjälp med att
skriva juridiskt giltiga dokument.
Kostnaden för försäkringen under 2021 är 45 kronor i månaden
och försäkringen tecknas direkt på Folksams hemsida, folksam.se/
officersforbundet. Du kan också ringa på 0771-950 950.

Till officersföreningarna: Kom ihåg att registrera era
skyddsombud (obs! Efter 15 februari)
Det är viktigt att nyvalda skyddsombud eller huvudskyddsombud på förbanden registreras i medlemssystemet hos Officersförbundet.
Centralt behöver förbundet ett samlat grepp om skyddsorganisationen. Statistik, rättshjälp, råd och stöd, informationsutskick, utbildning
och för utskick av välkomstbrev innehållande informationsbroschyrer, samt SO-märken. Därför ber vi officersföreningarna att registrera
informationen om vem som är skyddsombud – dock efter den 15 februari på grund av uppgradering av medlemssystemet.
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