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Gör din röst hörd - motionera till förbundsmötet! 
Den 15 - 16 juni är det dags för förbundsmöte. Att 
motionera till förbundsmötet är en bra möjlighet att påverka 
förbundets framtida arbete. Du kan motionera både ensam 
och tillsammans med din förening. Motionerar du ensam 
skickar du motionen till din föreningsstyrelse som sedan 
skickar den vidare till förbundskansliet. Är det föreningen som 
motionerar skickar ni den direkt till kansliet. Senast den 1 

mars måste kansliet ha fått in motionen. 

Läs mer och ladda hem en mall du kan använda: 
https://www.forsvarsforbundet.se/medlemskap/paverka/motionera/. Lycka till! 

 

Årets kursutbud för förtroendevalda 
Under 2022 genomför vi flera kurser för dig som är förtroendevald i 
Försvarsförbundet. (Med reservation för eventuella ändringar.) 

27–28 april | Grundkurs  
Ny som förtroendevald? Här får du de grundkunskaper du behöver för att komma i gång 
med ditt fackliga uppdrag. Du får en översiktlig inblick i villkoren för det fackliga 
uppdraget och grundläggande information om lagar och avtal. Anmäl dig senast den 11 
april. 

20–22 september | Lag och Avtal  
Du får hjälp att använda de arbetsrättsliga lagarna och avtalen. Vi utgår från olika 
situationer - från anställningstillfället till anställningens upphörande. Kursen utgår från 
att ni arbetar med frågeställningar utifrån lagar och avtal. Du bör ha gått förbundets 
grundkurs. Anmäl dig senast den 22 augusti. 

19–20 oktober | Grundkurs 
Anmäl dig senast den 3 oktober. 

15–17 november | Samverkan och förhandling 
Vill du fördjupa dina kunskaper och få praktisk träning i samverkan och förhandling? 
Kursen innehåller argumentation, kommunikation och olika aspekter av förhandling, 
varvat med praktisk träning. Anmäl dig senast den 14 oktober. 

Läs mer och intresseanmäl dig: https://www.forsvarsforbundet.se/kurser-
aktiviteter/kurser-konferenser/. Du kan också kontakta din förening. 
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