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Kostersättning
Nya traktamentes- och kostersättningar för 2017 är nu klara. Kostersättningen för 2017 blir
137 kronor, mot 135 kronor för 2016. För resa en hel dag blir det nya traktamentet 994
kronor, mot 969 kronor för 2016. För resa logi blir höjs ersättningen för 2017 med 12 kronor
jämfört med 2016. Och för resa kost blir det 510 kronor 2017, mot 497 2016.

Avtalsförhandlingarna med SARF och Almega
Sjöbefälsföreningens avtal med Almega har gått ut den 31 december 2016 och avtalet med
Sarf går ut den 31 januari 2017. Både Almega och Sarf vill avvakta tills industrin har satt
märket innan de är beredda att börja förhandla. Under tiden prolongeras, förlängs, de gamla
avtalen tills ett nytt avtal är tecknat.

Enkät om samarbete mellan brygga och maskin
Vi heter Richard och Marcus och vi läser fjärde året på sjökaptensprogrammet på Chalmers.
Vi gör ett examensarbete om nyttan av att sammankoppla brygg- och maskinsimulatorer för
att kunna samträna däcks- och maskinbefäl. I arbetet ingår det en enkät som ämnar

undersöka vad aktiva befäl har för erfarenheter av samarbetet mellan brygga och maskin
ombord samt erfarenhet av resource management-kurser. Den riktar sig till däcks- och
maskinbefäl samt kadetter. Alla svar samlas in anonymt. Undersökningen tar ungefär två till
fem minuter att fylla i och är på engelska och enkäten hittar ni
här: https://goo.gl/forms/X5zl9cTi84y1qeDM2
Om ni har några frågor om undersökningen eller avhandlingen är du välkommen att
kontakta oss via e-post: ricsjog@student.chalmers.se
Tack på förhand för ert deltagande.
Med vänliga hälsningar,
Richard Sjögren och Marcus Söderström

Bolåneerbjudande från SEB
Det bolåneerbjudande som SEB lämnar till Sacoförbundens medlemmar förbättrades i
november och ger en räntenedsättning på 0,5 procentenheter, mot tidigare 0,35
procentenheter. Detta är ett tak, vilket innebär att ytterligare räntenedsättning kan ges när
individuella förutsättningar finns. När man ansöker om bolån är det viktigt att påtala att man
är medlem i ett Sacoförbund, så att man kan dra nytta av rabatterbjudandet.
Läs mer om erbjudandet här.

Omvärldsbevakning som RSS-fil
Nu kan du få Sjöbefälsföreningens omvärldsbevakning som RSS-fil.
Klicka här för att komma till RSS-filen

Ny avgiftsmodell för studerandemedlemmar
Från och med årsskiftet blir det en ny avgiftsmodell för Sjöbefälsföreningens
studerandemedlemmar. Istället för att betala medlemsavgift motsvarande aktiv medlems-

avgift (274 kr per månad) under ombordpraktiken, så kommer en årsavgift på 180 kr att tas
ut för studerandemedlemmar.
Som studerandemedlem har du möjlighet att söka stipendium under ombordpraktiken på
1500 kr per månad. Detta förutsätter dock att du har varit medlem minst ett år innan
praktiken. Maxbelopp är 9000 kr per elev och studieperiod.

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