Nr 9 15-09-2015
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.

Du kan inte rösta utan e-postadress
Inför Sjöbefälsföreningens kongress nästa år ska i vanlig ordning de aktiva och interaktiva medlemmarna välja
35 ombud, som ska företräda medlemmarna.
Styrelsen har beslutat att valet till kongressen ska ske elektroniskt via din e-postadress. En förutsättning för att
du ska kunna rösta är att föreningens kansli har tillgång till din giltiga e-postadress. Kansliet har konstaterat att
många medlemmar saknar e-postadresser i vårt medlemsregister och andra har inte uppdaterat den.
Du kommer inte att kunna rösta och utöva ditt demokratiska inflytande i Sjöbefälsföreningen om inte din
giltiga e-postadress finns i vårt medlemsregister.
Om du regelbundet får föreningens nyhetsbrev till din privata e-postadress, kan du utgå från att rätt adress står i
medlemsregistret.
Om inte – meddela kansliet din aktuella e-postadress: sbf@ledarna.se

Nominera din kandidat till kongressombud
Den 14-16 juni 2016 har Sjöbefälsföreningen ordinarie kongress i Stockholm. Kongressen är föreningens högsta
beslutande organ och i den demokratiska processen är det viktigt att så många aktiva/interaktiva medlemmar
som möjligt hjälper till med att ta fram kandidater till kongressombud.
Därefter gör de aktiva/interaktiva 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 eller interaktiva medlemmar i
Sjöbefälsföreningen och du kan naturligtvis nominera dig själv.

Kallelse till Sjöbefälsföreningens och Sjöbefälsföreningen
Offentliganställdas kongress 2016
Enligt SBF:s stadgar § 9 mom 1 kallar föreningsstyrelsen till ordinarie kongress 14–16 juni 2016.
Den av kongressen 2012 utsedda valberedningen har påbörjat sitt arbete med att ta in kandidater till ombud på
ordinarie kongressen. Styrelsen har beslutat att detta ska vara klart till styrelsemötet den 29–30/9.
Enligt stadgarna ska minst 90 kandidater finnas på valsedeln. Medlemmar som är intresserade att kandidera kan
med fördel meddela detta till valberedningen via e-post till orust.anders@gmail.com senast den 21 september.

SBFs fackliga kurs
SBFs fackliga grundkurs kommer att hållas den 10-12 november i år i Stockholm. Anmälan till sbf@ledarna.se

Regeringen föreslår tonnageskatt
I regeringens budgetproposition för 2016 föreslås nu ett tonnageskattesystem. Satsningen kommer att
finansieras inom infrastrukturanslagen, till hälften inom sjöfartsnäringen. Detta sker dels genom att sjöfartsstödet
justeras, dels genom att de ackumulerade överavskrivningar rederierna har när de går in i systemet
räntebeläggs. Tonnageskatten är ett statligt stöd som måste anmälas till, och godkännas av EU-kommissionen
innan det kan genomföras. Därför kan de nya bestämmelserna träda i kraft tidigast den 1 juli 2016.

SBF stämmer Utö Rederi AB i arbetsdomstolen
Sjöbefälsföreningen stämmer Utö rederi med anledning av att föreningen anser att rederiet vid återinträde i
arbetsgivarorganisationen Almega är skyldig att förhandla om vilket kollektivavtal som rederiet skall omfattas av.
Utö rederi anser att man redan omfattas av ett kollektivavtal då man övertagit ett rederi med giltigt kollektivavtal.

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. Gruppförsäkringen kommer att flyttas över kollektivt från Bliwa till Euro Accident. Mer information
kommer att skickas personligen till var och en i god tid före överflyttningen.
Observera att detta endast gäller personförsäkringar och inte SAK-försäkringar.

Verksamhetsberättelsen för 2014
Sjöbefälsföreningens verksamhetsberättelse i pdf-format kan beställas från föreningens kansli. sbf@ledarna.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

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN - en förening inom Ledarna
Box 12100, 102 23 Stockholm
tel 08-598 99 085 e-post sbf@ledarna.se internet www.sjobefalsforeningen.se
Nyhetsredaktör marie.halvdanson@ledarna.se
Klicka här för att avregistrera din adress

