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Strategin inför avtalsrörelsen spikad 
På avtalskonferensen samlades ett 20-tal klubbordföranden och fackliga företrädare. 
Förutsättningarna inför avtalsrörelsen diskuterades, och ett antal motioner från kongressen togs 
upp. Det beslutades också vilka frågor som var viktiga att driva i avtalsrörelsen. Vill du läsa mer 
om vad avtalskonferensen kom fram till så kommer en artikel om detta i nr 6 av Sjöbefälen, som 
kommer ut i början av oktober. 

 

 
 

Välkommen på facklig grundkurs! 
Den 16-18 november kommer den fackliga grundkursen att hållas i Stockholm. Lokal är inte 
bestämt än, det kommer i nästa nyhetsbrev. Kursen innehåller allt från den lagstiftning som berör 
de ombordanställda, deras kollektivavtal och försäkringar samt förhandlingsträning genom spel. 
Alla medlemmar är välkomna, både fackliga nybörjare och de som tidigare gått kursen. 
Sjöbefälsföreningen står för logi, måltider och resekostnader. Kursen startar klockan 10 den 16 

 



november och avslutas klockan 15 den 18 november. Anmälan sker till Sjöbefälsföreningens kansli 
på 08-518 356 00 eller sbf@sjobefal.se senast den 2 november. 

   
Utfrågning om tonnage-
skatten i skatteutskottet 
Sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss deltog 
idag på en öppen utfrågning om införandet av 
tonnageskatten i skatteutskottet. Medverkade 
gjorde också Pia Berglund från Svensk 
Sjöfart, Jonas Forslind från Seko, Skatteverket 
samt regeringskansliet här genom 
statssekreterare Leif Jakobsson. Nu återstår 
bara det sista steget med slutligt antagande 
den 28 september, där Sjöbefälsföreningen 
hoppas på ett positivt besked! 

 

  
 

 

  

   
Nu kan du betala din medlemsavgift via e-faktura 
Nu finns möjligheten att betala din medlemsavgift till Sjöbefälsföreningen via e-faktura. Vill du 
betala via e-faktura så logga in på din internetbank och anmäl dig. 

 

 
 

Felaktigheter i sjölöneprogram 
Det har visat sig att många av våra medlemmar drabbats av restskatt utöver det vanliga och att 
detta beror på buggar i sjölöneprogrammen.  

För dem som använder Omborddata så har skattefria ersättningar (t.ex. ersättning av utlägg för 
resor eller läkarintyg) rapporterats in som skattepliktig ersättning för vilket skatt ej är dragen, 
vilket medför att den enskilde därmed felaktigt får högre skatt.  

För dem som använder Omega så har dagar i fjärrfart rapporterats in som närfart till 
Skatteverket, trots att det står fjärrfart i blanketten KU16. Detta medför att den som seglat i 
fjärrfart felaktigt hamnat i en högre skattetabell. 

Om du har råkat ut för detta så gå in på Skatteverket.se och sök efter blankett SKV 6891 
”Begäran om omprövning”, ladda hem den, fyll i uppgifter och sänd in till Skatteverket. 

Har du råkat ut för någon annan bugg, hör gärna av dig till sbf@sjobefal.se 

 

   
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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