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Torsdagen den 22 april klockan 16.30 kommer Lars Fresker, Officersförbundets ordförande, tillsammans med Klas Eksell, 
personaldirektör Försvarsmakten, samt Peter Tagesson, personalplaneringschef  Försvarsmakten, att diskutera införandet av 
trebefälssystemet. Diskussionen kommer sändas live på Officersförbundets Youtubekanal. 

Officersförbundet har genomfört en undersökning bland sina medlemmar och nio av tio berörda NBO-officerare är kritiska till tvingande 
omgalonering. Läs mer om undersökningen i Officerstidningen. 

Livesänd diskussion om trebefälssystemet med 
Officersförbundet och Försvarsmakten 

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

Foto:NIklas Englund/FM     Lars Fresker    Klas Eksell

Har du en fråga inför diskussionen? ställ den!
Din åsikt är viktigt oss och därför har Officersförbundets medlemmar möjlighet att ställa sina frågor inför diskussionen genom att mejla 
dem till info@officersforbundet.se.
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Officersförbundet har ett nytt samarbete med den digitala rådgivaren Fundler. Företaget automatiserar fondsparande genom att kombinera 
mänsklig kompetens och den senaste teknikens fondrobotar. Förbundets medlemmar har som medlemsförmån 20 procent rabatt på 
förvaltningavsgiften från 0,20 procent.

Det är bra att ha tillgång till en buffert på sitt sparkonto som man enkelt kommer åt, men idag uppskattas cirka 2 000 miljarder kronor 
ligga på svenska sparkonton med mycket låg eller ingen ränta alls. En inflation på två procent äter upp 44 miljarder av svenskarnas 
sparpengar varje år.
– Att ett sparkonto är tryggt stämmer inte, eftersom du faktiskt utsätter dina pengar för en risk. Pengarna du sparar på längre sikt bör du 
investera så att ditt sparande får bästa möjliga förutsättning att växa över tid, säger Ulf  Ahrner, grundare och förvaltningschef  för Fundler.

Den digitala rådgivaren erbjuder sina kunder åtta olika fondportföljer som är optimerade av företagets förvaltarteam. Förvaltarteamen 
väljer ut de bäst lämpade av marknadens 36 000 fonder, helt utan provisioner. Tack vare avancerad teknik känner fondroboten av 
marknadens svängningar och föreslår omfördelning i portföljen när marknaden svänger. Det innebär att kundens portfölj ombalanseras 
exakt när tillfället är som allra mest gynnsamt för varje kunds portfölj. 
– Det kan en robot göra långt mycket bättre än en människa.Vi ser en en mycket fin utveckling i våra portföljer och är stolta över den 
avkastning vi kunnat bidra med för våra kunder, säger Ulf  Ahrner.
Han grundade företaget 2015 efter att ha arbetat som aktiehandlare på Handelsbanken i många år. Idag har Fundler drygt 60 000 
användare och fem års förvaltningshistorik. Du kommer snabbt och enkelt igång och kan följa sitt sparande genom hemsidan eller i appen. 
För mer information besök: www.fundler.se

Ny medlemsförmån: 
Få ut mer av ditt privata sparade med Fundler 

Följ oss på sociala medier


