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Nästan 3000 medlemmar – från soldater till flaggofficerare - tog chansen att delta i Officersförbundets medlemsundersökning rörande 
slutligt införande av trebefälssystemet. 
– Enligt Demoskop som genomförde undersökningen är det en bra siffra, bland annat givet de korta tidsförhållandena och det gör den 
representativ, säger Officersförbundets kommunikationschef  Jesper Tengroth som ansvarat för undersökningen. 

På tisdag i nästa vecka kommer Demoskop redovisa resultatet för förbundsstyrelsen vid ett extra styrelsemöte. 
– Det här är en fråga som berör många av våra medlemmar och eftersom tiden är knapp innan Försvarsmakten ska fatta beslut vill 
styrelsen träffas för att bestämma vilken hållning Officersförbundet ska ha inför de sista delarna av samverkan med Försvarsmakten. 

Även Försvarsmakten kommer att få del av resultaten i mitten av nästa vecka.  
– Vi hoppas på det sättet att kunna bidra med ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Men myndigheten kommer inte att få ta del av alla 
svar, vissa delar av undersökningen är ju förbundsinterna.  

Resultatet kommer också att kommuniceras till Officersförbundets medlemmar. 
– Självklart kommer vi på något sätt göra det, men vi vill redovisa svaren för förbundsstyrelsen och Försvarsmakten först, säger Jesper 
Tengroth. 

Medlemsundersökningen klar – 
extra styrelsemöte på tisdag 

Sida 1 av 2Jennie Timgren  
Kommunikatör
jennie.timgren[at]officersforbundet.se

Officersförbundets kansli har fått förstärkning i form av två 
nya medarbetare, Joy Neiberg och Cecilia Gustafsson. Joy är 
administratör och har en bakgrund hos bland annat Unionen och 
Sveriges Ingenjörer. Cecilia är kommunikatör och har tidigare 
arbetat på bland annat Psykologförbundet och Expressen. 

Två nya medarbetare 
på förbundets kansli

Cecilia Gustafsson   Joy Neiberg

Ny officersförening -
of marinstaben

Det är medlemmar på marinstaben som, med stöd av förbundet 
centralt, tagit initiativ till att bilda en ny officersföreningen. Den 
25 mars hade föreningen sitt första årsmöte då dess första styrelse 
med Erik Tollin som ordförande valdes. Årsmötet följdes av ett 
konstituerande styrelsemöte. 

Detta innebär att Officersförbundet har vuxit till 36 
officersföreningar. Martin Sachs, ombudsman var på plats i 
samband med årsmötet. 
– Det här är ett historiskt ögonblick, det gör såklart förbundet 
starkare, men framförallt ökar det medlemmarna på marinstabens 
inflytande att påverka sina anställnings-och arbetsvillkor. De har 
härmed rätt att förhandla och samverka med arbetsgivaren, säger 
Martin. 
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Följ oss på sociala medier

GLAD GLAD 
PÅSKPÅSK

önskarönskar
kanslietkansliet

1 april  öppet till 11.30

2 april  stängt

5 april  stängt

Öppettider påsk 
förbundets kansli


