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Autonoma fartygs lämplighet inom handelsflottan
En grupp sjöbefälsstudenter vid masterprogrammet i Maritime Management på Chalmers i
Göteborg genomför en studie som går ut på att se på hur aktiva sjöbefäl (maskin och
däck) ser på autonoma fartygs lämplighet och applicerbarhet, och hur de ser på den egna
tjänstens utsatthet i en snabbt föränderlig bransch.
För att få ett så stort svarsunderlag som möjligt skulle de uppskatta din hjälp,
undersökningen är på engelska, du finner den här.

Facklig grundkurs full
Det är mycket glädjande att intresset för den fackliga grundkursen i år var så stort att den
redan nu är fullbokad. Vi uppmanar alla som inte kom med i år att söka igen nästa år.

Hjälp vid risk för kriminalisering
Sjöbefälsföreningen är sedan årsskiftet med i Nautilus Federation, som är en internationell
sammanslutning av olika befälsorganisationer. Ett av Nautilus Federations projekt för att
stödja sina medlemmar heter JASON, Joint Assistance and Support Network. Det går ut på
att ge stöd till sjömän som har råkat ut för en olycka eller incident och riskerar
kriminalisering. Projektet är ett samarbete mellan medlemsförbunden och syftet är att
säkerställa att de får en rättvis behandling i enlighet med relevanta IMO/ILOriktlinjer.
Nautilus Federation har startat en dygnet runtöppen stödlinje dit du kan ringa för att få
hjälp.
Här kan du läsa mer om JASON
Här hittar du kontaktuppgifter för att ringa stödlinjen.

Omvärldsbevakning som RSSfil
Nu kan du få Sjöbefälsföreningens omvärldsbevakning som RSSfil.
Klicka här för att komma till RSSfilen

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