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Grunder för en samlad befälsorganisation
Mom. 1. SBF ska verka för ett gott samarbete mellan de olika befälskategorierna,
särskilt samarbetet mellan fartygsledningens medlemmar ombord, befälhavare,
teknisk chef, överstyrman, 1:e fartygsingenjör och i förekommande fall intendenten,
samt att värna befälhavarens och den tekniska chefens integritet i säkerhetsfrågor.
Mom. 2. Befälhavare och teknisk chef har att respektera varandras
yrkeskompetenser.
Mom. 3. SBF ska understödja såväl befälhavarens, den tekniske chefens som
intendentens ansvarsroll inom deras respektive kompetensområde.
Mom. 4. SBF ska inom organisationen verka för ökad förståelse för intendentur-,
nautiska och tekniska befälets specifika frågor.
Mom. 5. SBF ska i organisationen behandla alla medlemmar lika. Medlemmar har
dock olika tjänsteställningar. Nautiskt och tekniskt befäl är nivåmässigt uppdelade på
följande sätt.
1. Befälhavare och teknisk chef,
2. 1:e fartygsingenjör, elektroingenjör och överstyrman,
3. 2:e fartygsingenjör, eltekniker och 2:e styrman.
Inom intendenturområdet varierar nivåerna rederivis och kan därför inte lika enkelt
grupperas med de andra befälsgrupperna.
Mom. 6. Om nya befälsbefattningar införs som har ansvar för verksamheter både
inom däcks- och den tekniska avdelningen ska SBF verka för att såväl nautiskt som
tekniskt befäl behandlas lika och erbjuds kompletterande utbildning för de nya
yrkesrollerna.
Mom. 7. SBF ska verka för att befattningar inom i mom. 5 angivna nivåer behandlas
lika i lönehänseende.
Mom. 8. Befälhavare, teknisk chef och intendent har fri lönesättning. Lönen bör
fastställas i en förhandling mellan rederiet och den enskilde befattningshavaren.
Utgångspunkten i förhandlingen ska vara en lönemässig likabehandling mellan
befattningarna och med beaktande av ansvar, utbildning och erfarenhet.
Löneutvecklingen för den enskilde får inte hindras av merlöneklausuler, varför SBF
ska verka för att sådana bindningar ska utgå ur kollektivavtal och andra dokument
som ligger till grund för lönebildning.
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Uppgifter och organisation
§ 1. Föreningens ändamål
Sjöbefälsföreningen, SBF, har till ändamål att samla allt inom sjöfarten sysselsatt
sjöbefäl (befälhavare, tekniska chefer, styrmän, övrigt maskinbefäl, radiotelegrafister
och intendenturbefäl och andra chefer och tjänstemän i närgränsande
verksamhetsområden) i en gemensam, hela landet omfattande, partipolitiskt obunden
organisation:
att tillvarata och främja medlemmarnas trygghet i anställningen samt de
ekonomiska, sociala, fackliga och andra gemensamma intressen,
att väcka och stimulera medlemmarnas fackliga intressen,
att verka för höjande av medlemskårens teoretiska och praktiska yrkesutbildning,
att genom samarbete med liknande organisationer inom och utom landet främja
medlemskårens intressen och aktivt verka för internationell facklig solidaritet,
att förvalta SBF:s fonder och övriga tillgångar.
SBF äger befogenhet att i dessa hänseenden genom sina beslutande organ
representera medlemmarna och föra deras talan.
SBF:s verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk
rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag. FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
§ 2. SBF:s organisation
SBF utövar sin verksamhet genom:
Kongress
Styrelse
Kommittéer för intendenturbefäl, nautiskt- och tekniskt befäl
Klubbar
Fackliga ombud
Medlemsmöten

Medlemskap
§ 3. Medlemsform och inträde
Mom. 1. Medlemmarna hänföres till någon av följande medlemsformer.
a) Aktiv medlem. Rätt till inträde som aktiv medlem tillkommer intendentur-,
nautiskt och tekniskt befäl och andra chefer och tjänstemän inom sjöfarten samt
andra, som enligt styrelsens beslut tillhör SBF:s verksamhetsområde.
Inträde sker genom att inkomma med skriftlig ansökan om medlemskap eller genom
att erlägga minst en månadsavgift.
b) Interaktiv medlem. Sådant medlemskap kan beviljas befäl som är anställd i
utländskt rederi som enligt styrelsens beslut ligger utanför SBF:s verksamhetsområde
eller utländskt befäl med tillfällig anställning för tjänstgöring inom SBF:s
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verksamhetsområde. Interaktiv medlem har samma rättigheter och skyldigheter som
aktiv medlem.
c) Passiv medlem. Inträde som passiv medlem kan beviljas tidigare aktiv medlem
som ej längre är anställd inom SBF:s verksamhetsområde. Passiv medlem som
övergår till aktiv tjänst blir därmed aktiv medlem i SBF. Även annan, som delar
SBF:s värderingar kan efter styrelsens beslut antas som passiv medlem.
d) Studerandemedlem. Studerande på högskolornas nautiska, tekniska och
intendenturutbildningar eller annan utbildning som leder till befattning inom SBF:s
verksamhetsområde kan beviljas inträde som studerandemedlem.
Mom. 2. Medlem, enligt a, b, c och d ovan, som erhållit stadigvarande anställning
inom annat verksamhetsområde eller i övrigt fått så ändrade anställningsförhållanden
att ändring av medlemsform bör ske, är skyldig att omedelbart underrätta SBF.
Mom. 3. Till hedersledamot kan ordinarie kongress efter förslag från styrelsen kalla
den, som nedlagt synnerligen stor förtjänst för SBF eller dess syften.
SBF:s hederstecken kan av styrelsen tilldelas den som SBF vill visa sin
uppskattning för lovvärda insatser till gagn för SBF eller dess strävanden.
Mom. 4. Medlem i SBF är jämväl medlem i SBF-O. Medlem i SBF-O är medlem i
SBF.
§ 4. Ordinarie avgifter
Mom. 1. Medlem ska erlägga den av medlemsformen beroende avgiften till SBF.
Mom. 2. Avgifterna till SBF bestämmes av kongressen för tiden intill nästa kongress
och äger kongressen därvid besluta om olika avgifter för medlemmar med olika
medlemsformer eller med hänsyn till annat förhållande grundat i anställningen.
Mom. 3. I dessa avgifter ingår obligatorisk avgift för SBF:s tidskrift.
Mom. 4. Styrelsen kan bevilja befrielse från eller nedsätta avgifterna till SBF när
särskilda skäl föreligger.
Mom. 5. Avgiften ska erläggas före utgången av den månad avgiften avser på sätt
SBF:s styrelse fastställer. I den mån avgiften erlägges genom löneavdrag ska den
anses erlagd, då löneavdrag skett.
Mom. 6. Styrelsen kan då skäl därtill föreligger indriva medlemsskuld till SBF.
§ 5. Förhöjda avgifter
Styrelsen äger att vid befarad eller pågående konflikt eller då andra särskilda skäl
föreligger för SBF:s aktiva medlemmar besluta om förhöjd avgift för SBF.
Sådant beslut ska rapporteras på nästkommande kongress och där intagas i
protokollet.
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§ 6. Utträde och uteslutning
Mom. 1. Medlemskapet upphör månadsskiftet efter det att utträdesansökan inkommit
till SBF.
Mom. 2. Medlemskapet kan upphöra om medlem har sex obetalda månadsavgifter.
Mom. 3. Medlemskapet kan upphöra om medlem lämnat felaktiga uppgifter vid
inträdet eller om medlem kort tid efter inträdet bytt till arbetsuppgifter som inte faller
inom SBF:s verksamhetsområde.
Mom. 4. SBF:s styrelse kan fastställa särskilda regler för medlemskapets
upphörande. Medlem som utträder äger inte rätt till någon del av SBF:s tillgångar.
Mom. 5. SBF:s styrelse kan utesluta medlem som motarbetar eller skadar SBF eller
på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt dessa stadgar.
Mom. 6. Utesluten medlem kan bara beviljas inträde efter särskilt beslut av SBF:s
styrelse.
Mom. 7. Utesluten medlem äger inte rätt till någon del av SBF:s tillgångar.
§ 7. Medlems rättigheter och skyldigheter
Mom. 1. Aktiv medlem äger genom SBF erhålla råd och upplysningar i allt som rör
yrkesutövningen.
Mom. 2. Aktiv medlem har rätt till förhandlingsservice och juridisk service enligt
särskilda regler fastställda av SBF:s styrelse.
Mom. 3. Aktiv medlem har rätt att utöva sin demokratiska rätt enligt dessa stadgar.
Mom. 4. Det åligger medlem att verka för SBF:s sammanhållning och utveckling
samt att ställa sig till efterrättelse av föreskrifterna i dessa stadgar och med stöd av
desamma fattade beslut.
Mom. 5. Medlem är skyldig att i händelse av tvist eller öppen strid mellan SBF och
arbetsgivare följa de direktiv som lämnas av SBF.
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Kongressen
§ 8. Kongressens sammansättning
Mom. 1. Kongressen är SBF:s högsta beslutande organ.
Mom. 2. Kongressen ska bestå av 30 ombud. Dessa utses genom val av de aktiva
röstberättigade medlemmarna. Endast aktiva och interaktiva medlemmar är valbara
till kongressombud.
Yrkeskategorierna ska representeras av:
4 intendenturbefäl,
13 nautiska befäl,
13 tekniska befäl.
Antalet kongressombud tillhörande en och samma befälsklubb eller
rederi/rederikoncern får utgöra högst 14 av de valda kongressombuden.
Minst två kongressombud ska tjänstgöra i inrikes sjöfart respektive inom offentlig
sjöfart.
Mom. 3. Valberedningen ska nominera minst 75 kandidater till kongressombud.
Kandidaterna ska bestå av åtminstone:
9 intendenturbefäl,
33 nautiska befäl,
33 tekniska befäl.
Valberedningen ska eftersträva spridning av kandidaterna mellan olika typer av
sjöfart, såsom olika avtalsområden, fartygstyper och geografiska områden. Senast
den 31 mars året före kongressens hållande ska valberedningen erhålla besked av
styrelsen om när kandidatnomineringarna ska vara avslutade.
Mom. 4. Sedan valberedningen genom protokoll redovisat kandidatnomineringen
upprättar styrelsen valsedlar för samtliga kandidater. Kandidaternas ordningsföljd
fastställs genom lottning. Senast den 15 november året före kongressen ska
valsedlarna utsändas elektroniskt till SBF:s aktiva och interaktiva medlemmar.
Endast de som är medlemmar senast den 10 november året före kongressen är
röstberättigade.
Mom. 5. Aktiv och interaktiv medlem som fyller stadgarnas villkor äger rösta på
högst 30 namn för att valsedeln ska vara godkänd.
Mom. 6. Den röstande avlämnar sin valsedel senast den 15 februari kongressåret.
Mom. 7. Valet ska genomföras på sådant sätt att valsekretessen iakttages.
Mom. 8. Med iakttagande av representationsreglerna i mom. 2, är som ordinarie
ombud de kandidater valda som erhållit flest röster. Enligt samma regler blir övriga
kandidater suppleanter i den ordning deras röstetal anger.
Mom. 9. Som valförrättare fungerar SBF:s förtroendevalda revisorer som snarast
möjligt efter i mom. 6 angivet datum påbörjar röstsammanräkningen. Omedelbart
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efter avslutad röstsammanräkning ska protokoll över valresultatet tillställas styrelsen
och valberedningen.
Mom. 10. Ombuden väljs för en hel kongressperiod. Ombud som inkallas till extra
kongress enligt § 9 mom. 3 ska dock alltjämt vara aktiv eller interaktiv medlem.
Mom. 11. Styrelsens ordinarie ledamöter och SBF:s revisorer kan inte väljas till
ombud men är skyldiga att närvara vid kongressen och äger där yttrande- och
förslagsrätt. Styrelseledamot äger rösträtt i fråga som inte avser ansvarsfrihet för den
föregående kongressperiodens förvaltning eller val av revisorer. Valberedningens
ledamöter, SBF:s funktionärer samt redaktören för SBF:s tidskrift ska vara
närvarande vid kongressen och äger där yttrande- och förslagsrätt.
Kommittéledamöter får närvara vid kongressen och äger där yttrande- och
förslagsrätt.
Mom. 12. Kongressen utser en 1:e och 2:e ordförande att leda förhandlingarna.
Minst en av dessa ska vara kongressombud.
§ 9 Kongressens sammanträden
Mom. 1. Ordinarie kongress hålles vart fjärde år under maj eller juni månad på plats
som bestämmes av styrelsen, eller vid extraordinär händelse vid ett senare tillfälle
som bestämmes av styrelsen.
Kallelse till ordinarie kongress ska vara valberedningen tillhanda senast vid
utgången av april månad året före det kongress ska avhållas. Kongressen ska
därjämte annonseras i SBF:s tidskrift minst tre gånger, första gången i det nummer
som utkommer i september månad året före kongressen.
Kongressen är beslutför, då minst hälften av representanterna för varje
yrkeskategori är närvarande.
Om ombud, innan kongressens öppnande, anmäler förhinder att närvara vid
kongressen ska styrelsen inkalla suppleant, enligt röstetalsordningen i § 8 mom. 8.
Skulle kongressen, under kongressen, inte bli beslutsför till följd av förfall ska
styrelsen snarast möjligt inkalla erforderligt antal suppleanter.
Suppleant frånträder, enligt röstetalsordningen, om ordinarie ombud närvarar vid
kongressen, suppleanten får då närvara vid kongressen med yttrande och förslagsrätt.
Kongressen samordnas med SBF-O:s kongress.
Mom. 2. Då särskilda omständigheter därtill föranleder må styrelsen besluta om
extra kongress. Extra kongress ska även inkallas, då minst 100 av SBF:s aktiva
och/eller interaktiva medlemmar för viss frågas behandling i av dem underskriven
framställning så påyrkar, och detta yrkande vid behandling på medlemsmöten i
Stockholm, Göteborg och Malmö/Helsingborg fått majoritet bland det totala antalet
röstande aktiva och interaktiva medlemmarna.
Kallelse till extra kongress med angivande av tid och plats utfärdas av styrelsen och
kungöres så vitt möjligt i SBF:s tidskrift. Endast de ärenden som anges i kallelsen får
behandlas på extra kongress.
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Mom. 3. Ombuden kallas av styrelsen skriftligen till ordinarie kongress senast 14
dagar före och till extra kongress senast 7 dagar före kongressens öppnande. Kallelse
ska vara åtföljda av föredragningslista, års- och revisionsberättelse (ordinarie
kongress) samt övriga handlingar.
Mom. 4. Det åligger styrelsen att planlägga kongressens arbete.
Mom. 5. Motion till ordinarie kongress ska väckas av styrelsen, klubb eller enskild
medlem. Av enskild medlem eller klubb väckt motion, ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast 3 månader före kongressens öppnande.
Motion som ej insänts inom ovan föreskriven tid, behandlas i vanlig ordning av
styrelsen och förelägges senare kongressen. Kongressen har att fatta beslut om sådan
motion ska tagas upp till behandling eller ej.
Styrelsen låter sammanföra motionerna och dessa ska, jämte styrelsens yttrande
över dem, tillställas kongressombuden senast 14 dagar före kongressens öppnande.
Inkomna motioner ska liksom styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter
behandlas på medlemsmöten före kongressen.
Mom. 6. Fråga, som icke genom motion hänskjutits till kongressens prövning må
likväl, såframt den icke avser ändring av stadgarna, upptagas till behandling och
avgörande på kongress, därest denna med ¾ majoritet så beslutar.
Mom. 7. Styrelsen ska förelägga ordinarie kongress berättelse över verksamheten
och den ekonomiska förvaltningen under de år den förflutna kongressperioden
omfattar. Efter granskning av berättelsen, beslutar kongressen om ansvarsfrihet för
styrelsen för den tid berättelsen omfattar.
Mom. 8. Ordinarie kongress väljer ledamöter av styrelsen och suppleanter för dessa
samt revisorer och personliga suppleanter för dessa. Ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande väljes av kongressen före val av övriga ledamöter.
Det ska eftersträvas en spridning av styrelseledamöterna mellan olika typer av
sjöfart, såsom olika avtalsområden, fartygstyper och geografiska områden.
Ordinarie kongress väljer ledamöter till valberedningen.
Ordinarie kongress väljer ledamöter och suppleanter till kommittéer för respektive
yrkeskategori: intendenturbefäl, nautiskt befäl och tekniskt befäl.
Mom. 9. På ordinarie kongress ska, förutom val enligt mom. 8, följande ärenden
upptagas till behandling.
a) Godkännande av kallelse till kongressen.
b) Förhandlingarnas offentliggörande.
c) Fastställande av dagordning och arbetsordning.
d) Fastställande av ersättning under kongressen för ombud, styrelseledamöter,
medlemsrevisorer och valberedningen.
e) Styrelsens och revisorernas berättelse.
f) Ansvarsfrihet för förvaltningen.
g) Till kongressen inlämnade motioner samt vid kongressen väckta och av densamma
enligt mom. 6 godkända frågor.
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h) Fastställande av budget och medlems ordinarie avgifter till SBF intill nästa
kongress samt arvode för styrelse, medlemsrevisorer och valberedning.
i) Ersättning till medlem som deltar i SBF:s arbete.
Mom. 10. I mom. 8 omförmält val ska ske genom sluten omröstning om inte
kongressen enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen. Övriga beslut fattas
av kongressen medelst öppen omröstning om inte minst 10 röstberättigade hos
tjänstgörande ordföranden skriftligen hemställer om annat röstningsförfarande.
Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annorlunda stadgas; vid lika röstetal gäller
den mening som tjänstgörande ordföranden biträder, såframt denne är
kongressombud. I annat fall gäller den mening den andre ordföranden biträder. Vid
lika röstetal i val avgörs företrädet genom lottning. Ombud får inte överlåta sin
rösträtt på annan.
Mom. 11. Reseersättning och dagtraktamente för samtliga deltagare i kongressen
utges med belopp, som kongressen fastställer.
Mom. 12. Över kongressens förhandlingar föres protokoll av en inom eller utom
kongressen utsedd sekreterare.
Mom. 13. Kongressens förhandlingar ska offentliggöras på sätt kongressen beslutar.

Föreningsstyrelsen
§ 10. Styrelsens sammansättning
Mom. 1. Styrelsen handhar den omedelbara ledningen av SBF:s verksamhet i
överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen fattade beslut och är under
kongressperioderna SBF:s högsta beslutande organ.
Styrelsen består av 13 ledamöter, av vilka SBF:s verkställande direktör ingår utan
särskilt val. Övriga ledamöter väljes för kongressperiod av ordinarie kongress. Av de
valda styrelseledamöterna ska fem ledamöter komma från respektive yrkeskategori
nautiskt och tekniskt befäl samt två ledamöter från yrkeskategorin intendenturbefäl.
Till ledamot i styrelsen kan endast aktiv och interaktiv medlem i SBF väljas.
Ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordföranden väljes av kongressen och ska
representera de olika yrkeskategorierna intendenturbefäl samt nautiskt och tekniskt
befäl. Ordföranden samt de två vice ordförandena utgör tillsammans med
verkställande direktören styrelsens presidium.
Om ordföranden, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande avsäger sig sitt
uppdrag eller har skilts från sitt uppdrag enligt § 10 mom. 3 utser styrelsen
efterträdare för den kvarvarande kongressperioden. Härvid ska beaktas att samtliga
tre yrkeskategorier ska vara representerade i presidiet.
Om ordföranden ska ersättas inträder 1:e vice ordföranden i dennes ställe. Om 1:e
vice ordföranden ska ersättas inträder 2:e vice ordföranden i dennes ställe. Den av
styrelsen utsedda efterträdaren ingår som 2:e vice ordförande i presidiet.

10

Mom. 2. På ordinarie kongress utses, i en lista, 12 suppleanter, fem från respektive
yrkeskategori nautiskt och tekniskt befäl samt två från yrkeskategorin
intendenturbefäl, som vid ordinarie ledamots förfall eller avgång inträder i styrelsen i
den ordning de vid valet erhållit röstetal. Vid lika röstetal avgörs företrädet genom
lottning av kongressen. Vid ersättande av ordinarie ledamot ska i första hand
suppleanten tillhöra samma yrkeskategori som den ordinarie ledamoten. Endast aktiv
och interaktiv medlem kan väljas till suppleant.
Mom. 3. Om vald ledamot av styrelsen eller suppleant utträder eller utesluts ur SBF
anses denne skild från uppdraget.
Om under kongressperioden samtliga suppleanter inträtt i styrelsen eller avgått eller
uteslutits inträder som suppleant de(n) som vid kongressen varit nominerad(e) vid val
av suppleanter i den ordning röstetalen angiver.
Om samtliga vid valet av suppleanter nominerade inträtt i styrelsen eller avgått eller
uteslutits ska valberedningen i ett enhälligt beslut utse i mom. 2 angivet antal
suppleanter.
Mom. 4. Styrelseledamöterna tillträder sina funktioner omedelbart efter det ordinarie
kongress avslutats.
§ 11. Styrelsens sammanträden
Mom. 1. Verkställande direktören kallar efter samråd med ordföranden styrelsen till
sammanträde minst fyra gånger per år. Kallelse ska ske minst 1 vecka före varje
sammanträde, såvida ej ärendet av brådskande natur föreligger, då kallelse med
kortare varsel kan ske.
Föredragningslista ska bifogas kallelsen.
Ledamot, som är förhindrad att deltaga i sammanträdet, är skyldig att därom
underrätta verkställande direktören, som då ska inkalla suppleant. Med iakttagande
av ovan nämnda kallelsetid är verkställande direktören skyldig att efter hemställan av
tre ledamöter av styrelsen, kalla till styrelsesammanträde.
Mom. 2. Styrelsen är beslutsmässig då minst sju ledamöter är närvarande, för så vitt
de övriga är kallade. Beslut måste vara enhälliga när endast sju ledamöter är
närvarande, i övrigt fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträdes av ordföranden. När fråga avseende yrkeskategori behandlas
ska ledamot från berörd yrkeskategori vara närvarande. Vid lika röstetal i sådan fråga
gäller den mening som biträdes av den presidieledamot som representerar berörd
yrkeskategori.
Styrelseärenden kan även avgöras per korrespondens, telefon eller elektroniskt.
Mom. 3. SBF:s funktionärer samt redaktören för SBF:s tidskrift har skyldighet att
närvara vid styrelsens sammanträden och äger där yttrande- och förslagsrätt.
Mom. 4. Över styrelsens förhandlingar föres protokoll av en inom eller utom
styrelsen utsedd sekreterare. När protokollet justerats utsändes det i fullständig
avskrift och utan dröjsmål till styrelseledamöterna och SBF:s kontor.
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Mom. 5. Om styrelseledamot kan anses vara part i något ärende, ska denne icke delta
i beslut därom.
§ 12. Styrelsens uppgifter
Mom. 1. Styrelsen åligger bland annat:
att bedriva och befrämja den verksamhet vilken är angiven som SBF:s ändamål;
att verkställa de beslut som fattas av kongressen;
att förbereda de ärenden som ska föreläggas kongressen;
att utarbeta förslag till budget med avgiftsförslag för den kommande
kongressperioden;
att tillse, att SBF:s verksamhets- och revisionsberättelse varje år delges
medlemmarna på lämpligt sätt;
att bevaka och befrämja befälskårens intressen genom deltagande i olika nationella
och internationella organ;
att i största möjliga utsträckning samarbeta med andra organisationer inom och
utom landet samt aktivt verka för internationell solidaritet;
att övervaka att verksamheten inom klubbar bedrives enligt SBF:s stadgar;
att inom ramen för SBF:s stadgar ansvara för avtal och förhandlingar;
att vid förhandlingar rörande specifika avtalsområden tillse att ifrågavarande
befälsgrupp i lämplig omfattning representeras i SBF:s förhandlingsdelegation;
att fatta beslut om konfliktåtgärder;
att planera och främja erforderliga åtgärder ifråga om kontakt, studie- och
informationsverksamhet centralt och lokalt;
att anställa verkställande direktören;
att ombesörja utgivande av SBF:s tidskrift samt tillse att densamma i egenskap av
SBF:s organ på ett verksamt sätt gagnar dess syften;
att ombesörja i stiftelser och fonder givet mandat och ansvar;
att i övrigt bevaka och främja SBF:s och medlemmarnas intressen.
Mom. 2. Verkställande direktören utövar i samråd med styrelsen ledningen av SBF:s
löpande verksamhet, företräder styrelsen då denna ej är samlad samt äger själv eller
genom ombud föra SBF:s talan. Verkställande direktören svarar för att alla
förkommande ärenden föredras samt ansvarar för verkställandet av kongressen och
styrelsens beslut.
§ 13. Tillsättande av Verkställande direktör
Verkställande direktör tillsätts genom att samtliga ordinarie styrelseledamöter avger
votum för den föreslagna kandidaten.
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§ 14. Klander av styrelsebeslut
Mom. 1. Har styrelsen fattat beslut som uppenbart strider mot ”Grunderna för en
samlad befälsorganisation” eller om styrelsen grovt åsidosätter sin skyldighet att
tillvarata samtliga i SBF organiserade yrkeskategoriers intressen kan sådant
styrelsebeslut klandras. Styrelsebeslut enligt ovan kan klandras inom 2 månader av
den ordinarie styrelseledamot som inte var närvarande vid beslutet eller som
reserverade sig mot detsamma.
Mom. 2. Klandras ett styrelsebeslut ska medlemsmöten i Stockholm, Göteborg och
Malmö/Helsingborg ta ställning i frågan om det klandrade styrelsebeslutet ska prövas
av en skiljenämnd.
Uttalar en majoritet, av det totala antalet röstande, på medlemsmötena för en
prövning av det klandrade styrelsebeslutet ska skiljeförfarande inledas.
Mom. 3. Ett klandrat styrelsebeslut prövas enligt den vid tidpunkten för prövningen
gällande lagen om skiljemän.
Mom. 4. Har styrelsen beslutat senarelägga ordinarie kongress ska beslutet prövas
vid extra kongress om det begärts av medlemmarna i enlighet med § 9 mom. 2.
§ 15. Förvaltning
Mom. 1. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för av dem förvaltade medel.
Fri från ansvar är dock den som ej deltagit i beslutet eller reserverat sig mot
detsamma.
Mom. 2. Styrelsen utser de personer som äger teckna SBF:s firma.
Firmatecknare har inte rätt att utan särskilt bemyndigande av styrelsen inköpa eller
avyttra fast egendom för SBF:s räkning. Inte heller äger firmatecknare utan sådant
bemyndigande belasta SBF:s fasta egendom med inteckning för skuld eller för SBF:s
räkning upptaga eller bevilja lån.
Mom. 3. SBF:s medel ska i den mån de ej erfordras för löpande utgifter placeras på
sådant sätt att lämplig riskfördelning iakttages.
Mom. 4. SBF:s samlade tillgångar ska användas till att befrämja SBF:s ändamål,
angivna i § 1.
Mom. 5. SBF:s redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna
bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.
SBF:s räkenskaper ska avslutas per kalenderår.
Styrelsen ska senast den 15 mars varje år avge verksamhetsberättelse med
redovisning för inkomster och utgifter under verksamhetsåret samt den ekonomiska
ställningen vid verksamhetsårets utgång.
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§ 16. Arvoden
Styrelsens ledamöter åtnjuter arvode med belopp som fastställs av kongressen. Vid
beslut härom ska ordförandens arvode fastställas särskilt. Ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, reseersättning samt traktamente utges enligt regler som fastställs av
kongressen.
§ 17. Tidskriften
Styrelsen ska fortlöpande följa såväl den redaktionella som den ekonomiska
ledningen av SBF:s tidskrift samt utse ansvarig utgivare.

Revision
§ 18. Revision
För fortlöpande granskning av SBF:s räkenskaper och förvaltning ska finnas fyra
revisorer, av vilka en ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. Övriga tre
revisorer ska representera var sin yrkeskategori: nautiskt, tekniskt och
intendenturbefäl.
För varje medlemsrevisor ska finnas en personlig suppleant representerande samma
yrkeskategori som den ordinarie. Suppleanten för den auktoriserade eller godkända
revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. Har under kongressperioden
suppleant inkallats utser valberedningen vid behov ny suppleant. Har under
kongressperioden auktoriserad revisor och dennes suppleant avslutat sitt uppdrag
utser valberedningen ny auktoriserad revisor och dennes suppleant.
Revisorer och revisorssuppleanter väljs av ordinarie kongress för tiden fram till och
med nästa ordinarie kongress.
Revisorerna ska senast den 1 april avge revisionsberättelse för senast avslutat
räkenskapsår.
Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande angående ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna samt fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Valberedningen
§ 19. Valberedningens funktion
Mom. 1. Valberedningens funktion är att bereda val och nominera kandidater till
kongressombud, ledamöter och suppleanter av styrelsen, revisorer och personliga
revisorssuppleanter, ledamöter av valberedningen samt ledamöter och suppleanter till
kommittéerna. Valberedningen har jämväl att enligt § 10 mom. 3, att vid behov utse
styrelsesuppleanter och enligt § 18 att vid behov utse ny revisorssuppleant och
auktoriserad revisor och dennes suppleant samt enligt § 25 mom. 2, utse suppleant
till kommitté. Valberedningens arbete samordnas med SBF-O.
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Mom. 2. I arbetet med att nominera kandidater ska valberedningen uppmana
medlemmarna att inkomma med förslag på kandidater. Sådan uppmaning med
svarsadress ska bland annat publiceras i SBF:s tidskrift. Samtliga förslag ska
redovisas vid kongressen.
§ 20. Valberedningens sammansättning
Mom. 1. Till valberedningen ska väljas tio ledamöter. Endast aktiv och interaktiv
medlem kan väljas till ledamot. Yrkeskategorierna ska representeras av två
intendenturbefäl samt fyra ledamöter representerande nautiskt befäl och fyra
representerande tekniskt befäl. Ledamöter ska, i möjligaste mån, väljas med hänsyn
tagen till god spridning mellan olika typer av sjöfart.
Mom. 2. Medlemmar tillhörande samma befälsklubb eller rederi/rederikoncern får ej
utgöra majoritet i valberedningen.
Mom. 3. Valberedningen ska inom sig utse ordförande och vice ordförande.
Mom. 4. Om samtliga ledamöter av en yrkeskategori avgått, eller om
minoritetsskyddet i mom. 2 inte är tillvarataget på grund av att ledamot avgått, utser
medlemsmöten i Stockholm, Göteborg och Malmö/Helsingborg ersättande ledamot.
Utsedd ledamot ska presenteras i SBF:s tidskrift.
Mom. 5. Valberedningens ledamöter kan uppbära arvode, som SBF:s ordinarie
kongress fastställer.
Mom. 6. Valberedningens administrationskostnader betalas av SBF.
§ 21. Valberedningens sammanträden
Mom. 1. Nyvald valberedning tillträder och konstituerar sig omedelbart efter att
ordinarie kongress är avslutad. Mandattiden gäller till dess nästföljande ordinarie
kongress är avslutad.
Mom. 2. Valberedningen är beslutsmässig då samtliga yrkeskategorier är
representerade.
Mom. 3. Över valberedningens beslut föres protokoll, av en inom eller utom
valberedningen utsedd sekreterare. Protokollet ska, sedan det justerats, tillställas
SBF:s kansli.

Medlemsmöten
§ 22. Medlemsmöten
Mom. 1. Medlemsmötet, är förutom de uppgifter som regleras i §§ 9, 14 och 20,
forum för information, debatt och rådgivning. Det utgör en förbindelselänk mellan
medlemmarna och SBF:s styrelse.
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Mom. 2. Medlemsmöten avhålls tidsnära i Stockholm, Göteborg och alternerande i
Malmö och Helsingborg, samt på andra platser om styrelsen eller verkställande
direktören så beslutar. Medlemsmöten ska hållas, då så påfordras av styrelsen eller
verkställande direktören eller när minst femtio aktiva eller inreaktiva medlemmar hos
styrelsen så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och ange de ärenden som ska
behandlas.
Mom. 3. Styrelsen eller verkställande direktören kallar till medlemsmöten. Kallelse
ska ske senast en vecka före medlemsmötet, genom annonsering i SBF:s tidskrift, om
det låter sig göras, SBF:s hemsida och SBF:s nyhetsbrev. När yrkande om extra
kongress ställts eller vid klander av styrelsebeslut ska kallelse, som tydligt anger de
ärenden som ska behandlas på medlemsmötena, snarast möjligt utfärdas.
Mom. 4. Vid medlemsmöten äger anställda på SBF:s kontor närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt. Medlemsmötet kan besluta att annan än medlem har rätt att närvara på
medlemsmötet samt besluta om dennes yttrande- och förslagsrätt.
Mom. 5. Aktiv och interaktiv medlem är röstberättigad. Passiv medlem äger
yttrande- och förslagsrätt. Passiv medlem som utsetts till mötesordförande äger
jämväl rösträtt.
Mom. 6. Medlemsmötet utser mötesordförande.
Mom. 7. Över medlemsmötet föres protokoll, av en på mötet utsedd sekreterare.
Protokollet ska, sedan det justerats, tillställas SBF:s kansli.
Mom. 8. Röstberättigad som deltar på flera tidsnära medlemsmöten äger endast rösta
en gång i samma ärende.
Mom. 9. Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat föreskrives i dessa stadgar.
Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden biträder.
Mom. 10. Ärende som önskas upptaget till behandling vid medlemsmöte ska
skriftligen anmälas till SBF:s kansli senast 14 dagar före medlemsmötet. Andra
ärenden ska upptas till behandling endast om medlemsmötet så beslutar.

Lokal verksamhet
§ 23. Lokal verksamhet
SBF:s lokala verksamhet utövas av klubbar och fackliga ombud i samarbete med
SBF-O.
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§ 24. Klubbar och fackliga ombud
Mom. 1. Klubb ska bildas när minst halva antalet medlemmar inom ett av SBF:s
styrelse fastställt klubbområde är ense om detta eller när föreningsstyrelsen så
beslutar.
Mom. 2. Har klubb bildats är samtliga SBF:s aktiva och interaktiva medlemmar
inom klubbens verksamhetsområde obligatoriska medlemmar i densamma.
Mom. 3. Klubbs uppgift och organisation utgår från av SBF:s styrelse upprättade
normalstadgar. Med ledning av normalstadgarna fastställer SBF:s styrelse för klubb
gällande stadgar i samråd med respektive klubb.
Mom. 4. Fackligt ombud kan utses bland medlemmarna vid rederi där det inte finns
klubb. För fackligt ombud gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för klubb.
Mom. 5. SBF:s styrelseledamöter och verkställande direktör äger med yttrande- och
förslagsrätt delta i klubbens medlems- och styrelsemöten. SBF ska i så god tid som
möjligt informeras om tidpunkten för sådant möte.
Mom. 6. Utöver de medlems- och styrelsemöten som är erforderliga enligt klubbens
stadgar ska sådant möte inkallas när SBF:s styrelse eller verkställande direktör begär
det.
Mom. 7. Klubb ska tillställa styrelsen verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning senast före utgången av maj månad.

Kommittéer
§ 25. Kommittéer
Mom. 1. Kommittéerna har till uppgift att vara arbetsgrupp för respektive
yrkesfråga.
Mom. 2. Respektive kommitté ska bestå av tre ledamöter och två suppleanter. Om
suppleant inträtt i en kommitté ska valberedningen vid behov utse ny suppleant.
Verkställande direktören utser en anställd på SBF:s kansli som sekreterare och
sammankallande för respektive kommitté.
Mom. 3. De nyvalda kommittéerna tillträder omedelbart efter det att ordinarie
kongress är avslutad. Mandattiden gäller till dess nästföljande ordinarie kongress är
avslutad.

Skiljemannaförfarande
§ 26. Skiljemannaförfarande
SBF:s styrelse tolkar dessa stadgar. Medlem som inte accepterar tolkningen äger rätt
att få beslutet prövat av kongress. Medlem som inte accepterar kongressens beslut
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kan hänskjuta ärendet till prövning av skiljemän i den ordning lagen om skiljemän
föreskriver.

Stadgeändring och upplösning
§ 27. Stadgeändring
Mom. 1. Ändring av dessa stadgar beslutas av kongress.
Mom. 2. Ändring av ”Grunderna för en samlad befälsorganisation” kräver
enhällighet.
Mom. 3. För ändring av andelen ombud, som ska representera respektive
yrkeskategori, intendentur-, nautiskt och tekniskt befäl, vid kongressen i enlighet
med § 8 mom. 2 krävs enhällighet.
Mom. 4. Ändring av § 10 mom. 1 av andelen ordinarie ledamöter från respektive
yrkeskategori, som ska ingå i styrelsen kräver enhällighet.
Mom. 5. Ändring av §§ 13 och 14 kräver enhällighet.
Mom. 6. För ändring av dessa stadgar i övrigt erfordras minst 2/3 majoritet av
samtliga avgivna röster.
§ 28. Beslut om SBF:s upplösning
Förslag om SBF:s upplösning, som ska förberedandebehandlas på kongress enligt § 9
mom. 5, kan ej godkännas med mindre än att 3/4 av samtliga avgivna röster uttalar
sig därför, varvid alla medlemmar, genom minst sex månader förut utsänt
meddelande per brev och i SBF:s tidskrift, uppmanats att avgiva sitt votum.
Vid upplösning fördelas SBF:s egendom på sätt som kongressen bestämmer.
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