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Välkommen till Sjöbefälsföreningens nyhetsbrev
Vår ambition är att Sjöbefälsnytt ska komma ut i mitten av varje månad med det senaste från
Sjöbefälsföreningen.
Glöm inte att uppdatera din e-postadress. Det gör du enkelt själv genom att logga in på www.ledarna.se eller
kontakta SBFs kansli så hjälper vi dig.

Förslag till kongressombud
Om ett år, den 14-16 juni 2016, har Sjöbefälsföreningen ordinarie kongress i Stockholm. I den demokratiska
processen är det viktigt att så många aktiva medlemmar som möjligt hjälper till med att ta fram kandidater till
kongressombud.
Därefter gör de aktiva medlemmarna sitt val i den elektroniska valsedel som skickas ut via e-post i mitten av
november.
Förslag med namn skickas så fort som möjligt, dock senast den 21 september 2015, med e-post till
valberedningens ordförande Anders Nord: orust.anders@gmail.com
Obs! Personer som föreslås ska vara tillfrågade och vara aktiva medlemmar i Sjöbefälsföreningen.

Elektroniskt val till kongressen - vi behöver din e-postadress
Sjöbefälsföreningens styrelse har beslutat att valet till kongressen 2016 kommer att vara elektroniskt via e-post.
Det är därför viktigt att du uppdaterar din e-postadress i vårt medlemsregister så att du får tillgång till valsedeln.
Det kommer inte att vara möjligt att rösta utan e-postadress. Om du saknar e-postadress och inte vet hur du
skaffar en, kan föreningens kansli hjälpa till.
Närmare information om valet kommer under hösten när vi närmar oss valet.

Atlantic Star får UK-flagg
ACL har beslutat att den första G4an Atlantic Star får UK-flagg och att Atlantic Companion går till upphuggning i
augusti. Flagg på G4 nr 2 bestäms troligen i november i år.

Sjöbefälsföreningens uthyrningslägenhet i Stockholm
Lägenheten på Kamrerarvägen är nu åter möjlig att hyra. Kontakta sbf.stugor@ledarna.se för bokning.

Till dig som betalar medlemsavgiften med Autogiro
Den 31 december lämnar Sjöbefälsföreningen Ledarna. Idag betalar du din medlemsavgift med Autogiro till
Ledarna. Från årsskiftet 2015/2016 ska din medlemsavgift betalas till Sjöbefälsföreningen. Redan nu kan

du förbereda detta genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till Sjöbefälsföreningen, Box 12100,
102 23 Stockholm.
Ändring Autogiro

Byt redan nu till Sjöbefälsföreningens gruppförsäkring
Vid årsskiftet lämnar Sjöbefälsföreningen Ledarna och de gruppförsäkringar som du idag har i Bliwa via Ledarna
kommer då att avslutas.
Sjöbefälsföreningen erbjuder motsvarande mycket fördelaktiga gruppförsäkringar i samarbete med Euro
Accident.
Observera att detta endast gäller personförsäkringar och inte SAK-försäkringar.
Om du har ett pågående ärende i Bliwa ska du inte byta försäkringsbolag förrän detta är avklarat.
Premieblad
Konvertering av dina försäkringar till Euro Accident
Ansökan om försäkring i Euro Accident
Autogiromedgivande

Nöd- och Karantänshamn 2-3 september i Helsingborg
Hur agerar kommun, landsting och statliga myndigheter vid en extraordninär händelse på ett fartyg som söker
omedelbar hjälp och vill anlöpa närmaste hamn?
Det kan t ex gälla brand ombord, akut omfattande sjukdomsbild, smitta, explosion eller gasutsläpp.
Åtta hamnar i Sverige är utsedda till karantänshamn och i princip kan varje yrkeshamn med kapacitet och
lämpliga kajplatser bli utsedd till nödhamn vid en akut eller extraordinär händelse.
Konferensen Nöd- & Karantänshamn diskuterar bl a planering, beredskap, ansvarsfrågor och vem gör vad?
Ansvarsområden mellan fartygets befälhavare och hjälpinsatserna, hur ser framtidens sjöfart ut och vilka
scenarier som kan förväntas finns också på agendan. Konferensen arrangeras av Räddningstjänsten Skåne
Nordväst och Informationsbolaget i samverkan med MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Region Skåne.
För mer information, anmälan och program se www.nkh2015.se

Följ oss på även på vår hemsida och på Facebook och Twitter
Du kan även få aktuell information
från Sjöbefälsföreningen på vår
hemsida och på vår Facebooksida.
På FB-sidan kan du också lägga in
egna kommentarer till föreningen

eller till kollegor.
På Twitter lägger vi varje dag ut
tweets som länkar dig vidare till
intressanta sjöfartsrelaterade
artiklar och händelser över hela

världen.
Du når våra Facebook- och
Twittersidor enklast via direktlänkar
på vår hemsida.
www.sjobefalsforeningen.se
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