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Officersförbundet
stödjer Ukraina och
dess folk

Snart är det dags!
Officersförbundet på
rundresa 2022-2023

Kansliet delar omvärlden och Sveriges frustration och vrede
över Rysslands brutala angrepp på Ukraina - krigets ansikte
och vedermödor är hänsynslösa.
Vår profession och militär professionalism är central för att stå
emot denna råa ondska. Våra tankar går till det Ukrainska folket
och den Ukrainska Försvarsmakten som med stor tapperhet
kämpar för sin nation.
Vi följer utvecklingen och ska konstruktivt medverka till att
fortsätta öka vår egen militära operativa förmåga. Vi uppmanar
också våra medlemmar att vara lite vaksamma och notera sådant
som avviker från det normala.
Johan Hansson, förbundsdirektör

Under hösten 2022 – våren 2023 kommer Officersförbundets
styrelse och kansli att genomföra en rundresa för att besöka
medlemmarna i sin dagliga arbetsmiljö på förbanden, stärka
våra officersföreningar, genomföra styrelseutbildningar samt
träffa förbandsledningar.

OF Seniors årsmöte

Med diverse aktiviteter kommer fokus under besöken ligga på lön,
rekrytering och arbetsmiljö. Nu pågår arbetet för fullt för att boka
in tider och platser. Det är med stor glädje vi nu äntligen kan ses
och fortsätta utveckla förbundet tillsammans. Mer information
kommer under våren så håll utkik!

OF Seniors årsmöte tar plats den 23 mars på Militärsällskapet
i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna kommer även en
representant från flygvapnet att redovisa tillväxten. Kallelse
med årsmöteshandlingar skickades ut med e-post i mitten av
februari.
OF Senior är Officersförbundets förening för dig som gått i
pension. Vill du bli medlem i föreningen kan du anmäla dig
på Officersförbundets webbplats. Är du redan anmäld men
ändå inte får e-post från OF Senior behöver du kontrollera din
e-postadress på Mina sidor på officersforbundet.se. Får du problem
kan du kontakta förbundets kansli eller OF Senior, ofsenior@
officersforbundet.se – så får du hjälp.

Fråga förbundet

72 timmars veckovila
Hej! Måste jag verkligen ha 72 timmars sammanhängande
veckovila? Jag känner inte att jag behöver vara ledig så länge.
Ja, det stämmer att du måste
ha det under en sammanslagen
14-dagarsperiod.
Arbetstidslagen och vårt arbetstidsavtal
bestämmer veckovilan. Det är både en
skyldighet och en rättighet som inte är
valbar.
Patrik Larsson, ombudsman
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Avtalskonferens +
Förbundskonferens

Vårens kurser för
förtroendevalda

Den 28–29 mars har förbundet Avtals- och
utbildningskonferens, följt av Förbundskonferens 29–30
mars.
Avtals-och utbildningskonferensen kommer fokusera på
föreningsstöd, rekrytering och lön. Uppdatering med information
och frågestund kring trebefälssystemet kommer också få speciellt
fokus.
Under förbundskonferensen som följer kommer förbundet hålla
de ceremonier, det vill säga medaljutdelning, utnämnande av
hedersmedlemmar samt avtackning av förtroendevalda, som inte
kunde genomföras fullt ut under förbundsmötet 2020.

Som förtroendevald i Officersförbundet finns en rad
möjligheter att fördjupa dina kunskaper. Besök förbundets
webbplats för mer information och anmälan.
GRUNDKURS I AVTAL OCH ARBETSRÄTT (GIAA)

Fråga förbundet

Lägstalön för SO
Hej! Jag är snart klar specialistofficer. Vad är ingångslönen
för en specialistofficer?
Från första oktober förra året är den
lägsta lönen en specialistofficer eller
en officer kan ha, 27 000 kronor. Det
är dock viktigt att betona att det är
just den lägsta lönen. Lönesättningen
ska vara individuell och baseras på
vilka arbetsuppgifter du ska ha, vilket
ansvar du får och övriga krav som
arbetsuppgifterna ställer. Det kan innebära att du ska ha en högre lön än 27 000 Peter Löfvendahl
kronor. Kontakta din Officersförening,
de förhandlar vilken lön som ska sättas vid nyanställning.
Peter Löfvendahl, förbundssekreterare
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Kursen ger dig som deltagare utökade kunskaper om både
arbetstidsavtalet och rörlighetsavtalet. Du kommer få lära dig mer
om att vara statligt anställd samt de lagar som skyddar dig som
arbetstagare, exempelvis LAS. Kursen behandlar även MBL (Lagen
om medbestämmande i arbetslivet) vilken är den lag som ger oss
som facklig organisation rätten att förhandla med arbetsgivaren i
vissa frågor. Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.
Tid och plats: 26–28 april på Quality Hotel Winn i Haninge.
Sista anmälningsdag 21 mars.
KURS FÖR LEDAMOT I ORG E
PERSONALFÖRSÖRJNINGSNÄMND

Syftet med kursen är att ge utökade kunskaper om
Försvarsmaktens personalförsörjning, skolsystem, regelverk och
styrdokument inför urvalsarbete. Kursen belyser även fackets roll
vid urval på lokal och central nivå och exemplifierar vilken metod
som kan användas för fackliga ledamöter. Målgruppen är du som
är ledamot i Personalförsörjningsnämnd vid OrgE (motsvarigheten
till nominerings-, befordrings- och antagningsnämnd).
Tid och plats: 11-12 maj på Quality Hotel Winn i Haninge.
Sista anmälningsdag 8 april.
ARBETSMILJÖRÄTT FÖR CHEFER

Kursen behandlar den juridiska och straffrättsliga aspekten av
arbetsmiljölagstiftningen och målgruppen är du som är chef och
har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med
arbetsmiljöfrågor eller du som är intresserad av att utveckla dig
inom arbetsmiljöområdet.
Tid och plats: 17 maj på Quality Hotel Winn i Haninge.
Sista anmälningsdag 18 april.
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