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Hälsning från förbundsordföranden
Jag vill rikta ett stort tack till alla er som håller igång våra försvarsmyndigheter under
den stora kris som drabbat hela världen. Ni jobbar på som aldrig förr och jag vet att det är
många av er som jobbar under stor press när flera av era kollegor är sjuka. Svårigheter att
träffa era äldre anhöriga gör också livet annorlunda. Det finns också ni som tillhör en
riskgrupp och som sitter hemma i karantän. Allt detta är ju ganska omtumlande. Men det
finns ju alltid ljus någonstans och detta vi nu befinner oss i kommer så småningom att
klinga av. Det första som vi ändå kan glädjas åt är ju den annalkande våren. I går den 7
april hade vi i Örebro 17 grader, vilket kändes fantastiskt. Jag ingår själv i riskgrupp, så det
är hemmet som gäller även för mig. Värst är att inte få träffa mina barnbarn.
Håll ut och håll kontakten med era anhöriga som ni inte kan träffa personligen. Jag vill
även passa på att önska er alla en riktigt bra påsk.
Med hälsningar Håkan Sparr, förbundsordförande.

Förhandlingarna om nytt samverkansavtal på
Försvarsmakten pausade
Försvarsmakten har tillsammans med fackförbunden på myndigheten skjutit upp vidare
förhandlingar om nytt samverkansavtal med anledning av det rådande läget. Ny plan är
att återuppta förhandlingarna i höst med inriktningen att vara klara till årsskiftet 20/21.
Försvarsförbundets ombudsman Robert Oidermaa deltar i förhandlingarna:
- Med tanke på att det nuvarande avtalet gäller fram tills det nya är påskrivet så var detta
ett lätt beslut för parterna att enas kring.

Glad påsk!
Påsken närmar sig och kansliet tar påskledigt. Skärtorsdagen den 9 april stänger vi växeln
kl. 13.00 och öppnar igen som vanligt tisdagen den 14 april.
Vid brådskande ärenden hittar du kontaktuppgifter på www.försvarsförbundet.se.
Vi vill önska dig en skön påskhelg!
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