
 
   
 

 

 

   
 

 

   

 Nr 2 15-02-2016   
   
 Idag är sista dagen att rösta i kongressvalet! 

Den elektroniska valförsändelsen till valet av kongressombud har gått ut till de aktiva och 
interaktiva medlemmar som uppgett sin e-postadress till föreningens kansli. Din röst måste vara 
inskickad före den 15 februari 2016 kl 00.00 svensk tid då röstmottagandet stängs av 
automatiskt. 
Observera att det inte är möjligt att rösta på något annat sätt än genom denna 
personliga e-post. 

 

   
 Avtal med Destination Gotland klart 

Efter två års förhandlande är ett nytt avtal med Destination Gotland nu klart. Bakgrunden är att 
Destination Gotland i april 2014 sa upp det lokala avtalet för befälhavare, tekniska chefer och 
intendenter. Det medförde att deras arbetstid ökade med 25-30 dagar. Parterna har sedan dess 
varit oense om hur detta skulle kompenseras.  
 
Sjöbefälsföreningen har tidigare meddelat att det inte kommer att bli någon prolongering, 
förlängning, på Storsjöavtalet, som gick ut den 31 januari i år, om inte tvisten med Destination 
Gotland var avklarad. Därför är det nya avtalet inte bara viktigt för Destination Gotland utan för 
hela den svenska sjöfarten. 

Läs mer på: www.sjobefalsforeningen.se 

 

   
 Förhandlingar om Storsjöavtalet pågår 

Storsjöavtalet som är tecknat mellan Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivarförbund, 
SARF, gick ut den 31 januari i år. Tack vare att avtalet med Destination Gotland är klart (se ovan) 
så är avtalet prolongerat, det vill säga, det gamla avtalet förlängs med en vecka i taget tills ett 
nytt avtal är på plats. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår. 

 

   
 Beslut ska fattas om direktupphandling av skärgårdstrafiken 

Trafikförvaltningen på Stockholms landsting har beslutat att direktupphandla skärgårdstrafiken 
med de aktörer som vann upphandlingen. Det slutgiltiga beslutet tas av trafiknämnden i 
Stockholms landsting den 23 februari. Frågan har varit debatterad i media och fackförbundet Seko 
har gått ut och kritiserat ett av företagen som vann upphandlingen, TRSM Group 1. Seko 
tycker inte att TRSM är lämpliga att bedriva skärgårdstrafik.  

– TRSM Group är ett helt oprövat kort, så därför kan vi också känna en viss skepsis inför deras 
förmåga att bedriva verksamheten på ett bra sätt. Vi har full förståelse för att våra medlemmar 
känner sig oroliga. Sjöbefälsföreningen har framfört detta direkt till ansvariga politiker och vi 
hoppas att de tar detta i beaktande när de fattar sitt beslut, säger Mats Jäderland, VD på 
Sjöbefälsföreningen. 

 

http://c.plma.se/?q=69115826803360110015


Parallellt med detta så fortsätter de centrala avtalsförhandlingarna mellan Almega och 
Sjöbefälsföreningen. 

   
 Prestiges kapten dömd 

Högsta domstolen i Spanien har dömt kaptenen på oljetankern Prestige till två års fängelse. Även 
det brittiska bolag som försäkrat skeppet och ägaren befinns skyldiga. Kaptenen hade försökt söka 
nödhamn, men nekades. Fartyget bröts istället sönder utanför spanska kusten 2002 och orsakade 
ett stort oljeutsläpp. 

– Domen är mycket olycklig, då man kriminaliserar besättningen och lägger skulden på dem i 
situationer de inte kan påverka. Ibland används de till och med som någon form av gisslan för att 
rederiet skall ta på sig en skuld som kanske inte ens finns, säger Sjöbefälsföreningens jurist Mats 
Johansson. 

Läs mer om domen: http://www.svd.se/spanska-domar-for-oljeolycka-2002 

 

   
 Motioner till kongressen 

Motioner till kongressen i juni ska vara kansliet tillhanda senast den 14 mars 2016 för att 
kongressen säkert ska kunna behandla dem. 

SÅ HÄR SKRIVER DU EN MOTION 
Rubrik: Ämnet, t ex löneskillnader, kortare arbetstid, pensioner 
Text: Beskrivning av ämnet/problemet   
Avslutning: Jag/vi yrkar/hemställer att kongressen verkar för att… 
Underteckna med namn eller klubb 

 

   
 Sjöbefälsföreningen på Sjölog 

Torsdag den 18 februari kommer Sjöbefälsföreningen att vara på plats på studentmässan Sjölog 
på Chalmers på Lindholmen i Göteborg. Kom dit och träffa oss! 

 

   
 Nya telefonnummer och e-postadresser 

Sjöbefälsföreningen har bytt telefonnummer. 
Det nya numret till växeln är: 08-518 356 00 
För övriga telefonnummer se sjobefalsforeningen.se under "Om oss/kontakta oss". 

Sjöbefälsföreningens och SMBF Service ABs personal har nya e-postadresser: 
förnamn.efternamn@sjobefal.se 
Den allmänna e-postadressen till föreningen är: sbf@sjobefal.se och till SMBF Service AB: 
smbf@sjobefal.se  

 

   
 Hela Europa går samman för schysta transporter 

Skriv under och hjälp oss sätta stopp för oacceptabla affärsmetoder som leder till social dumpning 
och lönedumpning! Det är uppmaningen i en stor namninsamling som startade den 28 september. 
Den löper under ett år och görs gemensamt i alla EU-länder inom ramen för kampanjen "Fair 
Transport Europe". 

Målet med kampanjen och namninsamlingen är att få transportbranschen på ny kurs med en rad 
konkreta förslag. Förslagen syftar till att göra EU-reglerna kring transporter skarpare samt 
förbättra kontrollerna för att stävja missbruket av arbetskraft. 

Initiativtagare är Europeiska Transportarbetarfederationen (ETF) och dess 230 medlemsförbund 
varav Sjöbefälsföreningen är ett. 

Formellt är namninsamlingen ett så kallat medborgarinitiativ, sanktionerat av EU-kommissionen. 
Om insamlingen får 1 miljon underskrifter är kommissionen därmed skyldiga att behandla frågan 
och ta ställning till eventuell ny lagstiftning. Observera att även anhöriga kan skriva under 
uppropet. 

Till namninsamlingen 
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 Sjöbefälsföreningens gruppförsäkringar 

Eftersom Sjöbefälsföreningen har lämnat Ledarna har de eventuella gruppförsäkringar du har haft 
i Bliwa avslutats. Sjöbefälsföreningen har dock ett avtal med EuroAccident avseende 
gruppförsäkringar. 

Om du har haft en försäkring via Ledarna i Bliwa har du automatiskt förts över till 
motsvarande försäkring i EuroAccident. Villkor och villkorsskillnader mellan Bliwa och 
EuroAccidents försäkringsskydd kan du läsa mer om på hemsidan under fliken 
försäkringar. 

Har du ett pågående skadeärende ska du begära fortsättningsförsäkring hos Bliwa. Inga 
befintliga skador tas över av EuroAccident. Det är inget som hindrar att du är medlem i 
Sjöbefälsföreningen och har kvar en fortsättningsförsäkring i Bliwa. 

Har du en medförsäkrad till din försäkring behöver du anmäla detta till Sjöbefälsföreningen. 
Annars kommer den medförsäkrade att stå oförsäkrad from 2016-01-01. 

För dig som har en sjukvårdsförsäkring måste du vara fullt arbetsför vid byte till ny 
motsvarande försäkring i EuroAccident. Är du inte detta så ansöker du om en 
fortsättningsförsäkring hos Bliwa eller i förekommande fall hos Förenade Liv. 

Har du frågor om försäkringsvillkoren och fakturor kan du vända dig till Hjerta, som administrerar 
våra gruppförsäkringar. E-mail: gruppliv@hjerta.se eller telefon 042-131830. 

Har du andra frågor kan du vända dig till SBFs kansli, e-mail sbf@sjobefal.se eller telefon 
08-518 356 00. 

 

   
 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. 

 

 
 

  

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 
Box 12100, 102 23 Stockholm 
tel 08-518 356 00   e-
post sbf@sjobefal.se   
webbplats www.sjobefalsforeningen.se  
Nyhetsredaktör sofi.cederlof@sjobefal.se 
Följ oss på Facebook och Twitter 

Klicka här för att avregistrera din adress  
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