nr 12 14-11-2014
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.

Destination Gotland bryter mot vilotidslagen
Sjöbefälsföreningen och Seko Sjöfolk har i ett brev till Transportstyrelsen påtalat att Destination Gotland bryter
mot vilotidslagen och kräver att Transportstyrelsen omedelbart vidtar åtgärder för att undanröja de allvarliga
bristerna inom arbetsmiljö och säkerhet som råder i rederiets fartyg. Vilotidsbrotten har pågått sedan den 1 april i
år, då ett nytt tjänstgöringsavtal infördes i besparingssyfte, som pressat besättningarna till att bryta mot
vilotidslagen för att kunna bedriva den dagliga verksamheten.
Lotta Taxén på Transportstyrelsen säger i en intervju i Gotlands Allehanda att de inte känt till ärendet förrän i
mitten av september. Hon menar att det är Destination Gotlands ansvar att vilotider och arbetsmiljö följs och är
nöjd med den handlingsplan som rederiet presenterat. Men hon säger också att Transportstyrelsen nu kommer
att göra oannonserade inspektioner på fartygen för att följa upp de konstaterade bristerna.
Läs Sjöbefälsföreningens och Seko Sjöfolks brev till Transportstyrelsen

Nytt högrisktillägg vid transit Adenviken och Indiska Oceanen
Sarf, Sjöbefälsföreningen och Seko har den 16 oktober 2014 överenskommit om bifogad reviderad
överenskommelse om högrisktillägg vid transit Adenviken och Indiska Oceanen.
Överenskommelsen ersätter överenskommelse av den 25 mars 2011.
Läs avtalet

Långa fängelsestraff för Sewols befälhavare och tekniske chef
Sewol kapsejsade i april och mer än 300 personer omkom – de flesta av dem skolungdomar i 17-18 års ålder.
Den sydkoreanske åklagaren hade yrkat på dödsstraff för befälhavaren, men domslutet innebar 36 års fängelse
för befälhavaren, 30 års fängelse för den tekniske chefen och mellan 15 och 20 års fängelse för resten av
besättningen.
Den internationella befälhavareorganisationen IFSMA kallar i ett pressmeddelande domslutet för en parodi på
rättvisa.
Läs IFSMAs pressmeddelande

Sjöbefälsföreningens Färjeklubb i Trafikverkets Färjerederi
Inbjuder till årsmöte torsdagen den 20 november kl. 13.00 på Katarina Sjöfartsklubb, Glasbruksgatan 2 i

Stockholm (Sjöfartshotellet).
På dagordningen bl a:
Val av styrelseledamöter och suppleanter m.m.
Presentation av stadgarna
Lönerevisionen
STCW
Vi har bjudit in representanter från Sjöbefälsföreningen till mötet.
Välkomna!
Styrelsen

Verksamhetsberättelsen 2013
Sjöbefälsföreningens verksamhetsberättelse för 2013 i digital version kan beställas från kansliet,
e-post: sbf@ledarna.se

Sjöbefälsföreningen har bytt besöksadress
Ledarna renoverar fastigheten på Sankt Eriksgatan och Sjöbefälsföreningens kansli har därför flyttat till
Västmannagatan 4 vid Norra Bantorget. Renoveringen beräknas pågå till december i år och fram tills dess träffas
vi på den tillfälliga adressen.
Observera att Sjöbefälsföreningens postadress och telefonnummer INTE påverkas av flytten.

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
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