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 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. 

 

   

 Elektroniskt val till kongressen - vi behöver din e-postadress 
Sjöbefälsföreningens styrelse har beslutat att valet till kongressen 2016 kommer att vara elektroniskt via e-post. 
Det är därför viktigt att du uppdaterar din e-postadress i vårt medlemsregister så att du får tillgång till valsedeln. 

Det kommer inte att vara möjligt att rösta utan e-postadress. Om du saknar e-postadress och 
inte vet hur du skaffar en, kan föreningens kansli hjälpa till. 

Närmare information om valet kommer under hösten när vi närmar oss valet. 

 

   

 Medlingsförhandlingar i Destination Gotland 
Medlingsförhandlingar mellan Sjöbefälsföreningen och Destination Gotland har påbörjats. 

 

   

 Sjöbefälsföreningen på Career Event i Kalmar 15-16 april 
I Sjöbefälsföreningens monter, i foajén utanför aulan, träffar du vår medlemsrådgivare Rebecka Fransson och 
våra ombudsmän Johanna Briding och Mikael Huss. Välkommen! 

 

   

 Sjöbefälsföreningens uthyrningslägenhet i Stockholm 
Lägenheten på Kamrerarvägen som tidigare har kunnat hyras av medlemmar, kan för närvarande inte bokas. 

 

   

 Sjöbefälsföreningens medlemsmöten 2015 
2015 års medlemsmöten kommer att hållas enligt följande: 

STOCKHOLM, måndagen den 18 maj kl 16.00, Ledarnas kansli, Sankt Eriksgatan 26, plan 1 

KALMAR, tisdagen den 19 maj kl 16.00, Calmar Stadshotell, Stortorget 14 

MALMÖ, onsdagen den 20 maj kl 16.00, Elite Plaza Hotel, Gustaf Adolfs torg 49 

GÖTEBORG, torsdagen den 21 maj kl 16.00, Hotell Barken Viking, Gullbergskajen 

 

http://c.plma.se/?q=57393383502863100011


Sjöbefälsföreningen bjuder på middag efter mötena. Vänligen anmäl ditt intresse till kansliet, helst två veckor 
innan. 

   

 Till dig som betalar medlemsavgiften med Autogiro 
Den 31 december lämnar Sjöbefälsföreningen Ledarna. Idag betalar du din medlemsavgift med Autogiro till 
Ledarna. Från årsskiftet 2015/2016 ska din medlemsavgift betalas till Sjöbefälsföreningen. Redan nu kan 
du förbereda detta genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till Sjöbefälsföreningen, Box 12100,  
102 23 Stockholm. 

Ändring Autogiro 

 

   

 Byt redan nu till Sjöbefälsföreningens gruppförsäkring  
- och få tre månader gratis 
Vid årsskiftet lämnar Sjöbefälsföreningen Ledarna och de gruppförsäkringar som du idag har i Bliwa via Ledarna 
kommer då att avslutas. 

Sjöbefälsföreningen erbjuder motsvarande mycket fördelaktiga gruppförsäkringar i samarbete med Euro 
Accident. Om du byter dina försäkringar under konverteringsperioden 1 april-1 juli 2015 får du tre betalningsfria 
månader. 

Observera att detta endast gäller personförsäkringar och inte SAK-försäkringar. 

Om du har ett pågående ärende i Bliwa ska du inte byta försäkringsbolag förrän detta är avklarat. 

Premieblad 

Konvertering av dina försäkringar till Euro Accident 

Ansökan om försäkring i Euro Accident 

Autogiromedgivande 

 

   

 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 
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