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Kollektivavtalen uppsagda

Sjöbefälsföreningen har nu sagt upp kollektivavtalen med Almega och Sarf, för omförhandlande.
De gamla avtalen löper till den 31 december 2016 för Almega och den 31 januari 2017 för Sarf.
Än har inga förhandlingar inletts med arbetsgivarsidan.
– Troligen blir det inga förhandlingar förrän i januari, säger Mikael Huss, vd på
Sjöbefälsföreningen.
Om de nya avtalen inte är klara när de gamla har gått ut fortsätter de gamla avtalen att löpa tills
ett nytt avtal är tecknat.

Stuglottningen klar!

Nu är stuglottningen klar för vintern 2016/2017 och alla som har fått stuga har fått ett mail om
detta. Glöm inte att du måste svara på mailet för att behålla din bokning. Även om du inte vill ha
bokningen längre måste du höra av dig så att någon annan kan få stugan den veckan.

Nu kan du betala din medlemsavgift via e-faktura

Nu finns möjligheten att betala din medlemsavgift till Sjöbefälsföreningen via e-faktura. Vill du
betala via e-faktura så logga in på din internetbank och anmäl dig.

Ingen plats i delegationen för sjöfartsstöd

Sjöbefälsföreningen fick ingen plats i Delegationen för sjöfartsstöd. Tillsammans med Svensk
sjöfart och Seko sjöfolk fick Sjöbefälsföreningen nominera varsin kandidat till delegationen.
Sjöbefälsföreningen nominerade föreningsjuristen Mats Johansson, men regeringen valde Svensk
Sjöfarts kandidat Per A. Sjöberger. Ledamöterna har valts fram till den 30 juni 2018. Delegationen
för sjöfartsstöd har till uppgift att, med förordningen som grund, pröva frågor om stöd.

Följ oss på vår hemsida och på Facebook och Twitter

Du kan även få aktuell information från Sjöbefälsföreningen på vår hemsida och på vår
Facebooksida. Där kan du också lägga in egna kommentarer till föreningen. På Twitter lägger vi
varje dag ut tweets som länkar dig vidare till intressanta sjöfartsrelaterade artiklar och händelser

över hela världen. Du når dem genom att klicka på Facebook och Twitter nedan eller via
direktlänkar på vår hemsida.
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