nr 13 16-12-2014
Välkommen till
Sjöbefälsföreningens
nyhetsbrev
Vår ambition är att Sjöbefälsnytt ska komma ut i
mitten av varje månad med det senaste från
Sjöbefälsföreningen.
Glöm inte att uppdatera din e-postadress. Det gör du
enkelt själv genom att logga in på www.ledarna.se
eller kontakta SBFs kansli så hjälper vi dig.

Vi önskar Er alla
en God Jul och ett Gott Nytt År!

Möjlig förlikning i Destination Gotland
I oktober 2013 sade Destination Gotland upp samtliga lokala avtal för att gå över till färjeavtalet. Sedan dess har
Sjöbefälsföreningen förhandlat ett antal gånger för att försöka få ledighetskompensation för det dagreglerade
befälet – befälhavare, teknisk chef och intendent.
Förhandlingarna har slutat i oenighet och i september stämde Sjöbefälsföreningen Destination Gotland för brott
mot kollektivavtal.
Nu har Destination Gotland öppnat dörren för en möjlig förlikning. Parterna har träffats och det har ställts
yrkanden från Sjöbefälsföreningen och motbud från arbetsgivarna. Fortfarande står parterna, tyvärr, mycket långt
ifrån varandra både när det gäller formen av kompensation och nivåer.

Nytt TAP-avtal
Läs avtalet

Sjöbefälsföreningen söker ny VD
Till annonsen

ITF calls for implementation of new IMO measures
on safe manning
Läs ITFs pressmeddelande

Verksamhetsberättelsen 2013
Sjöbefälsföreningens verksamhetsberättelse för 2013 i digital version kan beställas från kansliet,

e-post: sbf@ledarna.se

Sjöbefälsföreningen flyttar tillbaks till S:t Eriksgatan
Nu är Ledarnas fastighet vid Fridhemsplan i Stockholm färdigrenoverad och den 22 december flyttar
Sjöbefälsföreningens kansli tillbaks. Vi träffas från och med den dagen på Sankt Eriksgatan 26, plan 4.
Kansliet har stängt under jul-, nyårs- och trettonhelgerna enligt följande:
24 december-28 december
31 december-6 januari

Följ oss på även på vår hemsida och på Facebook och Twitter
Du kan även få aktuell information
från Sjöbefälsföreningen på vår
hemsida och på vår Facebooksida.
På FB-sidan kan du också lägga in
egna kommentarer till föreningen

eller till kollegor.
På Twitter lägger vi varje dag ut
tweets som länkar dig vidare till
intressanta sjöfartsrelaterade
artiklar och händelser över hela

världen.
Du når våra Facebook- och
Twittersidor enklast via direktlänkar
på vår hemsida
www.sjobefalsforeningen.se

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN - en förening inom Ledarna
Box 12100, 102 23 Stockholm
tel 08-598 99 085 e-post sbf@ledarna.se internet www.sjobefalsforeningen.se
Nyhetsredaktör marie.halvdanson@ledarna.se

Klicka här för att avregistrera din adress

