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Sjöbefälsföreningen har ny hemsida

Sjöbefälsföreningen har en ny hemsida, men adressen är densamma.
Nya funktioner är bland annat stugsidorna, där man kan gå in och kolla bokningsläget i särskilda
kalendrar för varje stuga och man kan också skicka in en intresseanmälan direkt från hemsidan.
Den nya hemsidan har fler blider än den gamla, och för att den ska vara lätt att läsa även från
fartyg med sämre internetuppkoppling finns, längst upp i vänstra hörnet, en knapp som heter
"Dålig internetuppkoppling?" Om man trycker på den försvinner bilderna från sidan, och den går
snabbare att ladda.
Tidskriften Sjöbefälen har, förutom de blädderbara pdf:erna, även lågupplösta pdf:er som går att
ladda hem och spara lokalt på datorn så att man kan läsa tidningen utan internetuppkoppling.

Avtalen ligger under rubriken "Anställning & avtal" under fliken Avtal.
Längst upp till höger finns en sökruta, som hjälper till att hitta innehåll på sidan.
En mer detaljerad beskrivnng kommer att finnas i ett kommande nummer av tidningen
Sjöbefälen.
Klicka här för att komma till www.sjobefalsforeningen.se

Några av deltagarna i den fackliga grundkursen i en LAS-förhandling.

Populär facklig grundkurs

Den fackliga grundkursen blev snabbt fullbokad, cirka 20 personer deltog. Kursen leddes av
föreningens jurist Mats Johansson och gick bland annat igenom arbetsrättslig lagstiftning,
föreningens olika avtal och föreningens internationella engagemang. Som gästtalare kom Peter
Lövkvist, generalsekreterare för NTF, Nordiska Transportarbetarefederationen, och berättade om
hur deras organisation arbetar. Mest populära var dock förhandlingsspelen, där hälften av
deltagarna fick agera fackförbund och hälften arbetsgivare. Sedan skulle dessa parter mötas vid
förhandlingsbordet.

Ny avgiftsmodell för studerandemedlemmar

Från och med årsskiftet blir det en ny avgiftsmodell för Sjöbefälsföreningens
studerandemedlemmar. Istället för att betala medlemsavgift motsvarande aktiv medlems avgift
(274 kr per månad) under ombordpraktiken, så kommer en årsavgift på 180 kr att tas ut för
studerandemedlemmar.
Som studerandemedlem har du möjlighet att söka stipendium under ombordpraktiken på 1500 kr
per månad. Detta förutsätter dock att du har varit medlem minst ett år innan praktiken.
Maxbelopp är 9000 kr per elev och studieperiod.

Ändrade öppettider 1 december

Torsdagen den 1 december har Sjöbefälsföreningens växel ändrade öppettider. Växeln är öppen
mellan kl 8-11 och sedan stängd resten av dagen. Det går dock bra att maila till sbf@sjobefal.se.

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.

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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