
www.fftorget.lo.se 
  

 Registrera dig nu och få tillgång av många 

hjälpmedel i ditt uppdrag! 
 

 

avsett om du är försäkringsinformatör på din arbetsplats 

eller försäkringsansvarig på en fackavdelning kommer du på   

olika sätt ha nytta av webplatsen www.fftorget.lo.se. Du som 

är Försäkringsinformatör, gå in redan idag och registrera dig! 

 För att använda Ff-torget på mobil eller platta finns även en app 

tillgänglig. 

 

 

Ingen kunskap – Ingen anmälan – Ingen ersättning 

 
i har genom fackligt arbete skapat ett gemensamt 

försäkringsskydd. Tillsammans är vi starka. Vi har också 

byggt upp ett system för att alla ska få kunskap om detta 

skydd. Våra försäkringsinformatörer är en viktig länk i detta arbete. 

 Försäkringsinformatörer är ett fackligt förtroendeuppdrag. Den 

viktigaste uppgiften är att informera sina arbetskamrater. Många 

på arbetsplatserna har en otydlig bild av vilka försäkringar de 

omfattas av.  

 Okunskap leder till missad anmälan vilket i sin tur leder till 

utebliven ersättning. 

 

 

 

 

 

 

 

Vidareutbildning 
för 

Försäkringsinformatörer  
 

Facket försäkrar 
 

SAF-LO & KFO-LO 
 
  
        

 

 

 

 

 

 

  

           -distriktet i Örebro och Värmland 
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Har du frågor om kommande utbildningar hör gärna av dig 
till oss på LO-distriktet i Örebro och Värmland. 
 
 

• Thomas Bill, ansvarig Facket försäkrarverksamheten 
070-646 56 96 / thomas.bill@lo.se 
 
För mer regionalt Ff-material se vår hemsida: 

www.orebrovarmland.lo.se 

http://www.fftorget.lo.se/


 

Välkommen till 2020 års Vidareutbildning 
för förbundens försäkringsinformatörer 

 
Citat från:  
Utredning av LOs informationsverksamhet inom Försäkringsområdet. 
Uppdrag: Försäkringsinformatör  
  

”Alla försäkringsinformatörer ska för att kunna utföra sitt uppdrag gå 
en grundutbildning, samt ska varje år gå den vidareutbildning som 
anordnas av LO-distrikten.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

u kommer i god tid att få en kallelse samt möjlighet att 

anmäla dig till utbildningarna från LO-distriktet i Örebro 

och Värmland men planera och sök ledigt redan nu för 

just ditt utbildningstillfälle 

 

 
                    -distriktet i Örebro och Värmland 

 
 
 

Utbildningsdatum/platser 2020 

 
Utbildning Datum Ort 

VI-20 2020-09-30 Karlstad 

VI-20 2020-10-01 Örebro 

VI-20, Pappers V:a 2020-10-07--08 Karlstad 

VI-20 2020-10-08 Örebro 

VI-20 2020-10-14 Arvika  

VI-20 2020-10-15 Örebro 

VI-20 2020-10-19 Karlstad 

VI-20 2020-10-20 Hallsberg  

VI-20 2020-10-21 Karlstad 

VI-20 2020-10-22 Örebro 

VI-20 2020-10-27 Kristinehamn 

VI-20 2020-10-29 Sunne 

VI-20, Pappers Ö:a 2020-11-03--04 Askersund 

VI-20 2020-11-10 Karlskoga 

VI-20 2020-11-10 Hagfors 

VI-20 2020-11-12 Hällefors 

VI-20 2020-11-23 Örebro 

VI-20 2020-11-24 Karlstad 

VI-20 2020-11-25 Örebro 

VI-20 2020-11-26 Karlstad 

 

Bra att veta! För dina nyvalda kamrater så 

genomförs Grundutbildningar följande datum: 

 

• Örebro:  21/4 27/4 5/5 12/5 

• Karlstad:  22/4  29/4 6/5  13/5 

 

• Karlstad:  21/9 28/9 5/10 12/10  

• Örebro:  22/9 30/9 6/10 13/10 
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