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MEDLEMSINFORMATION 
 

 

Introduktion 

Officersföreningen för seniormedlemmar – OF Senior – är en förening för Officersförbundets 

medlemmar, som genom pensionering avslutat sin yrkesverksamhet. 

Föreningen har sitt ursprung i Svenska Officersförbundets förening för pensionerade officerare 

(OF P) och stadgarna beslutades 1979 inom OF P. De har därefter reviderats i olika omgångar, 

senast år 2017. I slutet på 1990-talet ändrades namnet till Officersföreningen för äldre 

officerare – OF Ä och i december 2004 uppgick OF Reservstat i OF Ä. På förbundsmötet hösten 

2020 var det åter dags för ett namnbyte; denna gång till det mer tidsenliga OF Senior. 

 

OF Seniors ändamål 

Föreningen är en rikstäckande underavdelning till Officersförbundet. Den har till ändamål att 

organisera förbundets seniormedlemmar och för dem bland annat bevaka frågor avseende: 

• Pensionsavgångna officerares ställning och inflytande 

• Främjande av försvarsintressen 

• Sociala och kulturella frågor i övrigt. 

Föreningen har säte i Stockholm. 

 

OF Seniors verksamhet 

Föreningen har, enligt stadgarna, ett årsmöte, vanligtvis i mars, och ett höstmöte, vanligtvis i 

november. Till dessa möten inbjuds föreläsare, såväl militära som civila, och vi avnjuter en 

gemensam middag till ett förmånligt pris. 

Vi har nu också en ambition att genomföra sammankomster med luncher, en i maj och en 

kring månadsskiftet augusti/september. Vid dessa sammankomster avser vi att ha någon 

aktivitet som kan vara ett studiebesök, en konsert, ett föredrag eller vad du som medlem kan 

bidra med. 

Har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakt oss på vår mejladress – 

ofsenior@officersforbundet.se. 

 

Att bli medlem i OF Senior 

På sidan Bli seniormedlem vid pension finns all den information du behöver avseende 

förmåner, åtgärder och kostnader, både i förbundet och i föreningen. 

Under ”flikarna” till vänster kan du läsa mer om de olika förmånerna. 

 

Avsluta medlemskap 

På sida Avsluta medlemskap – se ”flikarna” till vänster – framgår vilka åtgärder du behöver 

vidta. 


