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Sista chansen att svara på
medlemsundersökningen om trebefälssystemet
Vid midnatt söndagen den 14 mars avslutas Officersförbundets medlemsundersökning om Trebefälssystemet.
– Om man vill vara med och ge sin syn gäller det att passa på nu, säger Jesper Tengroth kommunikationschef på
Officersförbundet och den som ansvarar för undersökningen.
Bakgrunden är att Försvarsmakten planerar att slutföra införandet av trebefälssystemet och frågan är då vad som kommer att hända med
de officerare som är utbildade i det tidigare systemet (NBO).
– Frågan är om de så kallade NBO-officerarna ska byta personalkategori och tjänstegrad, från officer till specialistofficer säger
ombudsman Mikael Boox.
Det här har väckt starka känslor och är ett av skälen till att Officersförbundet nu genomför medlemsundersökningen med hjälp av
Demoskop. Tanken är att resultatet ska kunna ge förbundet en bredare uppfattning om vad medlemmarna tycker i frågan och hur de vill
att förbundet ska agera.
– Vi deltar inom ramen för samverkan i Försvarsmaktens arbete och resultatet av undersökningen hoppas vi kommer kunna ge både oss
och arbetsgivaren bra vägledning, fortsätter Mikael Boox.
Intresset från medlemmarna förefaller vara stort. Redan första dygnet hade flera hundra medlemmar genomfört undersökningen och
många har hört av sig när de upplever att de inte kunnat använda sig av länkarna till undersökningen.
– Här har vi en utmaning med de som inte uppgett sin privata mejladress till oss. Det är viktigt att det är den som är registrerad i vårt
medlemsregister. I en FM AP har man inte tillgång till internet och då kan man inte göra undersökningen, säger Jesper Tengroth.
Det finns även de som registrerat sin privata mejladress och som uppger att de inte fått undersökningen och då kommer Jesper Tengroth
med ett välkänt tips- att kolla i skräpposten. I nuläget kan Jesper Tengroth inte riktigt säga när resultatet av undersökningen är klart men
Demoskop kommer jobba så snabbt det går, säger han:
– Ja, de kommer börja analysera resultaten direkt på måndag morgon. Men nu gäller det att de som ännu inte svarat på undersökningen
gör det. Vid midnatt på söndag är den chansen borta.

Nytt nummer av
Officerstidningen snart i
din brevlåda
Snart landar ett nytt nummer av Officerstidningen i
medlemmarnas brevlådor runt om i landet. Men redan nu finns
en massa intressant läsning på Officerstidningens webbplats.
Det handlar om både nytt material och material som tidigare
publicerats i papperstidningen.
Adressen är Officerstidningen.se
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förbundets digitala kurs
för kadetter pågår
Officersförbundet genomför just nu en kurs för kadetter.
Kursen är uppdelad i olika block och omfattar bland
annat officersprofessionen, militär anställning och
arbetstid. 70 kadetter från både officersprogrammet och
specialistofficersutbildningen deltar.
-Det är första gången kursen genomförs digitalt och vi var lite
oroliga över hur många som skulle välja att delta, men vi blev
glatt överraskade, säger Andreas Ek som är ombudsman på
Officersföbundet.
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