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Strejken över i skärgårdstrafiken

Strejken i skärgårdstrafiken är över. Den 30 april tecknade Sjöbefälsföreningen och Almega ett
nytt avtal. Förhandlingarna utmynnade i två olika avtal med tarifflöner som grund.
– Det känns jättebra att vi fick igenom tarifflöner, det är ett rättvist, säkert och jämställt
lönesystem som våra medlemmar är väldigt nöjda med, säger Mats Jäderland, vd
Sjöbefälsföreningen.
Upphandlingen som gjordes tidigare i vår medförde att Waxholmsbolagsavtalet tyvärr försvann
och ersattes av Strömmaavtalet. Waxholmsavtalet kunde inte heller räddas genom den här
uppgörelsen. Styrsöavtalet kvarstår dock som tidigare.
– Jag kan inte säga att det känns helt bra, vi hade hoppats på att få behålla
Waxholmsbolagsavtalet. Men nu gick inte det, säger Mats Jäderland.
– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till killarna och tjejerna som oförtrutet har stått på
kajerna och fört kampen på gräsrotsnivå. De har hela tiden skött sig exemplariskt, trots
provocerande strejkbryteri från arbetsgivarsidan.

Nytt avtal med SARF tecknat

Sjöbefälsföreningen har tecknat ett nytt avtal med Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Avtalet
innebär en löneökning på 2,2 procent på löner och tillägg. I övrigt är det inga villkorsändringar.
– Det här är i grunden ett bra avtal, och därför har vi endast räknat upp löner och tillägg med
märket, som i år är 2,2 procent, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.
Avtalet gäller från den 1 februari 2016 till den 31 januari 2017.
– Vi var på ett tidigt stadium överens med SARF om att ett kort avtal är det bästa för både oss
och arbetsgivarna, säger Mats Jäderland.
Den som slutat sin anställning som sjöbefäl hos en arbetsgivare och som vill ha lönejustering för
anställningstiden mellan 1 februari och 30 april 2016 ska kontakta arbetsgivaren senast den 31
augusti 2016 och begära retroaktiv lön för perioden efter den 1 februari.

Välkomna på Sjöbefälsföreningens kongress

Den 14-16 juni i år hålls Sjöbefälsföreningens kongress och alla medlemmar är välkomna att
närvara. Kongressen hålls på Radisson Blu Royal Park Hotel i Hagaparken. Om du önskar delta på
hela eller delar av kongressen, maila till sbf@sjobefal.se.

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. Vi har
även ett samarbete med SEB som bland annat ger ränterabatt på bolån.
Läs mer om detta, och våra andra medlemsförmåner här

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

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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