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Lönetariffer för Storsjöavtalet uppe nu
Nu finns lönetariffer för 2017 för Storsjöavtalet uppe på Sjöbefälsföreningens hemsida.
Klicka på länken nedan för att komma till Storsjöavtalet. Vill du se lönetariffer för
färjebilagan, bogseravtalet, utlandsavtalet eller Europaavtalet klickar du dig vidare i menyn
till vänster.
Klicka här för att komma till Storsjöavtalet

Anställning under praktik
Kravet på att redare måste anställa studerande från sjöbefälsskolorna som gör praktik har
tagits bort från och med den 1 juni 2017. Avtalet som Sjöbefälsföreningens
studerandemedlemmar från sjöbefälsskolorna går på under sin praktik är tecknat mellan
SEKO och SARF (Sjöfartens Arbetsgivareförbund) och därför har Sjöbefälsföreningen inte
haft någon möjlighet att påverka detta. Sjöbefälsföreningen har varken blivit inbjudna eller
informerade om detta under förhandlingarnas gång
Så här skriver SARF:
”Avtal för högskolestuderande som fullgör fartygsförlagd utbildning
Den skyldighet att erbjuda studerande från sjöbefälsskolorna anställning enligt rubricerat
avtal upphör den 1 juni 2017. Avtalet finns dock kvar och den redare som önskar erbjuda
en anställning till en studerande ska använda det avtalet. Skillnaden mot tidigare är
således att ingen redare är tvungen att anställa studerande från sjöbefälsskolorna som
fullgör fartygsförlagd utbildning.”
Sjöbefälsföreningen ska nu utreda vad konsekvenserna blir av detta och återkommer så
fort vi har mer information.

Kurser och utbildningar hos SACO
Som medlem i ett SACOförbund får man erbjudande om att gå på kurser och utbildningar
i SACO:s regi. Vad som inte framgår är dock att kostnaden för utbildningarna, resor och
logi debiteras förbunden. Om någon medlem önskar gå en kurs eller utbildning skall
Sjöbefälsföreningen kontaktas i förväg och godkänna den aktuella kursen innan anmälan
görs.

Enkät om autonoma fartyg
Nautilus Federation, som är en sammanslutning av olika befälsorganisationer där
Sjöbefälsföreningen är en av medlemmarna, har tagit fram en enkät om autonoma fartyg.
Enkäten skickas ut till medlemmar i respektive förbund och syftet är att få en samlad bild
av medlemmarnas uppfattningar om autonoma fartyg för att kunna jobba vidare med
frågan. Undersökningen kommer att avslutas den 30 september 2017 och därefter
kommer resultatet spridas. Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att vi ska få
fram ett så rättvisande resultat som möjligt.
Klicka här för att komma till undersökningen
Klicka här om du vill läsa mer om Nautilus Federation

Birger Jarl saknar numera kollektivavtal
Rederi Karlsson AB, som tidigare hette Restaurang & Hostel Ånedin AB, som äger och
driver M/S Birger Jarl har beslutat att lägga ut bemanningen av driftbefälen på ett
bemanningsbolag.

Rederiet har därför, efter förhandlingar med föreningen, sagt upp två maskinbefäl på
grund av arbetsbrist. Vid dessa förhandlingar fick föreningen inte information om vem som
kommer att överta bemanningen. Det har därför varit omöjligt för oss att förhandla fram ett
nytt kollektivavtal. Mot den bakgrunden är det på sin plats att informera om att tjänstgöring
på M/S Birger Jarl sker i avsaknad av kollektivavtal, till exempel saknas det skydd som
normalt erhålls genom ITPsystemet avseende såväl pensionsintjänande som
sjukersättning och tjänstegrupplivförsäkring. Det saknas även reglering av såväl arbetstid
som löner under rådande förhållanden.
Denna vecka stämde dessutom SEKO rederiet och kräver sjöpant för uteblivna löner för
sina medlemmar. Föreningen driver dessutom ett ärende beträffande löneindrivning
gentemot rederiet som nu nått tingsrätten.

Nytt nummer av Sjöbefälen ute nu!
Läs bland annat temat om ITsäkerhet ombord, följ med på reportage på ångbåten
Norrskär och läs om vilka som fick pris på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag.
Klicka här för att läsa tidningen

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.

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN
Box 12100, 102 23 Stockholm
tel 08518 356 00 epost sbf@sjobefal.se
webbplats www.sjobefalsforeningen.se
Nyhetsredaktör sofi.cederlof@sjobefal.se
Klicka här för att avregistrera din adress

