Nr 3 15-03-2016
Ordinarie ombud till kongressen valda

Nu är rösträkningen klar och de ordinarie ombuden till kongressperioden är valda. Dessa kan
komma att ersättas av suppleanter på kongressen i juni i år, om de inte kan närvara.
Läs vilka ombud som blev valda här

Skärgårdstrafiken direktupphandlas

Stockholms landstingspolitiker har beslutat att direktupphandla skärgårdstrafiken. Tilldelningen
gick till de som vann upphandlingen i november förra året TRSM Group 1, Blidösundsbolaget och
Utö Rederi.
Strax innan Trafiknämndens beslut offentliggjordes att Gotlandsbolaget köpt 51 procent av
aktierna i TRSM Group 1.
– Sjöbefälsföreningen har haft synpunkter på TRSM:s ekonomi och möjligheten till att kunna klara
av att driva verksamheten, då man tidigare inte har haft erfarenhet av att driva denna typ av
verksamhet. Det är ändå den största delen av den upphandlade skärgårdstrafiken. Att det nu har
kommit in en stark ägare i företaget med erfarenhet av att bedriva sjöfart gör att vi har ett helt
annat läge än tidigare, säger Hans-Dieter Grahl på Sjöbefälsföreningen.
Parallellt med detta fortsätter de centrala avtalsförhandlingarna mellan Almega och
Sjöbefälsföreningen dock går förhandlingarna trögt. Knäckfrågan är vilken lönemodell som skall
gälla i branschen.

Förhandlingar om Storsjöavtalet pågår

Storsjöavtalet som är tecknat mellan Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivareförbund,
SARF, gick ut den 31 januari i år. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår.

Bankförmåner för dig som är medlem

Sjöbefälsföreningen har inlett ett samarbete med Danske Bank som ger dig som medlem i
Sjöbefälsföreningen en hel del exklusiva förmåner som kan stärka din vardagsekonomi. Du kan
bland annat få:

• Egen personlig rådgivare
• Kostnadsfria vardagstjänster i ett år
• Bolån med en mycket konkurrenskraftig ränta
Läs mer om erbjudandet här

Sjöbefälsföreningen på Career Event

Onsdag och torsdag den 6-7 april kommer Sjöbefälsföreningen att vara på plats på studentmässan
Career Event på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Kom dit och träffa oss!

Hela Europa går samman för schysta transporter

Skriv under och hjälp oss sätta stopp för oacceptabla affärsmetoder som leder till social dumpning
och lönedumpning! Det är uppmaningen i en stor namninsamling som startade den 28 september.
Den löper under ett år och görs gemensamt i alla EU-länder inom ramen för kampanjen "Fair
Transport Europe".
Målet med kampanjen och namninsamlingen är att få transportbranschen på ny kurs med en rad
konkreta förslag. Förslagen syftar till att göra EU-reglerna kring transporter skarpare samt
förbättra kontrollerna för att stävja missbruket av arbetskraft.
Initiativtagare är Europeiska Transportarbetarfederationen (ETF) och dess 230 medlemsförbund
varav Sjöbefälsföreningen är ett.
Formellt är namninsamlingen ett så kallat medborgarinitiativ, sanktionerat av EU-kommissionen.
Om insamlingen får 1 miljon underskrifter är kommissionen därmed skyldiga att behandla frågan
och ta ställning till eventuell ny lagstiftning. Observera att även anhöriga kan skriva under
uppropet.
Till namninsamlingen

Lunchstängt

Från och med tisdagen den 8 mars 2016 har Sjöbefälsföreningens växel lunchstängt mellan 11.3012.30. Våra generella öppettider är 8-16. Det går också bra att nå oss på mail, på
sbf@sjobefal.se

Nya telefonnummer och e-postadresser

Sjöbefälsföreningen har bytt telefonnummer.
Det nya numret till växeln är: 08-518 356 00
För övriga telefonnummer se sjobefalsforeningen.se under "Om oss/kontakta oss".
Sjöbefälsföreningens och SMBF Service ABs personal har nya e-postadresser:
förnamn.efternamn@sjobefal.se
Den allmänna e-postadressen till föreningen är: sbf@sjobefal.se och till SMBF Service AB:
smbf@sjobefal.se

Sjöbefälsföreningens gruppförsäkringar

Eftersom Sjöbefälsföreningen har lämnat Ledarna har de eventuella gruppförsäkringar du har haft
i Bliwa avslutats. Sjöbefälsföreningen har dock ett avtal med EuroAccident avseende
gruppförsäkringar.
Om du har haft en försäkring via Ledarna i Bliwa har du automatiskt förts över till
motsvarande försäkring i EuroAccident. Villkor och villkorsskillnader mellan Bliwa och
EuroAccidents försäkringsskydd kan du läsa mer om på hemsidan under fliken
försäkringar.

Har du ett pågående skadeärende ska du begära fortsättningsförsäkring hos Bliwa. Inga
befintliga skador tas över av EuroAccident. Det är inget som hindrar att du är medlem i
Sjöbefälsföreningen och har kvar en fortsättningsförsäkring i Bliwa.
Har du en medförsäkrad till din försäkring behöver du anmäla detta till Sjöbefälsföreningen.
Annars kommer den medförsäkrade att stå oförsäkrad from 2016-01-01.
För dig som har en sjukvårdsförsäkring måste du vara fullt arbetsför vid byte till ny
motsvarande försäkring i EuroAccident. Är du inte detta så ansöker du om en
fortsättningsförsäkring hos Bliwa eller i förekommande fall hos Förenade Liv.
Har du frågor om försäkringsvillkoren och fakturor kan du vända dig till Hjerta, som administrerar
våra gruppförsäkringar. E-mail: gruppliv@hjerta.se eller telefon 042-131830.
Har du andra frågor kan du vända dig till SBFs kansli, e-mail sbf@sjobefal.se eller telefon
08-518 356 00.

Följ oss på vår hemsida och på Facebook och Twitter

Du kan även få aktuell information från Sjöbefälsföreningen på vår hemsida och på vår
Facebooksida. Där kan du också lägga in egna kommentarer till föreningen. På Twitter lägger vi
varje dag ut tweets som länkar dig vidare till intressanta sjöfartsrelaterade artiklar och händelser
över hela världen. Du når dem genom att klicka på Facebook och Twitter nedan eller via
direktlänkar på vår hemsida.
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