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Ny ombudsman anställd
Sjöbefälsföreningen har anställt en ny ombudsman. Oscar Lindgren är nautikern som har
erfarenhet från många olika arbetsplatser. Han finns på plats från den 1 februari.
Oscar Lindgren började sin yrkesbana som matros. Han utbildade sig sedan till sjökapten
och har under sin karriär hunnit med att både jobba som styrman på rederier som Tallink
Silja och Destination Gotland, och som befälhavare på Utö rederi, Trafikverket och
Strömma. Nu senast kommer han från Sjömansskolan som däckslärare.
– Jag har tagit del av olika fartygstyper och jobbat inom olika avtalsområden så jag tror att
jag har stor nytta av det som ombudsman. Jag har också ett intresse för arbetsmiljöfrågor,
vilket jag har jobbat en del med på Sjömansskolan, säger Oscar.
Läs intervjun med Oscar i nr 1 av Sjöbefälen.

Kampanj mot höjda sjöfartsavgifter
Svensk Sjöfart har startat en kampanj mot höjda sjöfartsavgifter. Om du håller med, gå in
och skriv under deras Sjöfarts och Hamninitiativ!
Klicka här för att komma till kampanjsidan

Avtalsförhandlingarna med SARF och Almega
Sjöbefälsföreningens avtal med Almega har gått ut den 31 december 2016 och avtalet
med Sarf har gått 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.

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

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 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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