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Populär facklig grundkurs
I år var temat på den fackliga grundkursen arbetsmiljö. Cirka 20 personer hade tagit sig ut
till föreningens lokaler i Skarpnäck för att gå kursen. Som vanligt gick de även igenom
föreningens verksamhet, lagstiftning och kollektivavtal. Fredrik Jonsson från
Transportstyrelsen gästföreläste och pratade då om tillsynsverksamheten och systematiskt
arbetsmiljöarbete. Mest populära var de avslutande förhandlingsspelen där hälften av
deltagarna fick agera arbetsgivare och hälften fackklubb. Vill du läsa mer om den fackliga
grundkursen, håll utkik i nummer 8 av tidskriften Sjöbefälen.

Några lediga veckor till fjällstugorna
Nu är lottningen av fjällstugorna färdig och lediga veckor har släppts på hemsidan. På
grund av sena återbud finns fortfarande några lediga veckor. För de veckorna gäller först
till kvarn.
Mer information om stugorna samt intresseanmälan hittar du här.

Enkät om sjöfolkets psykiska ohälsa
Yale University behöver din hjälp med att svara på en enkät om psykisk ohälsa.
De har fått i uppdrag att arbeta med ett projekt finansierat av ITF och Seafarers Trust.
Syftet med projektet är att öka sjöfolkets mentala välbefinnande genom att förstå
riskfaktorer förknippade med stress, depression och ångest.
Tanken är att göra detta genom att kartlägga en stor och representativ del av det globala
sjöfolket. Undersökningen är på engelska, den är anonym och tar ungefär 10 minuter att
slutföra. Genom att svara på enkäten hjälper du till att ge dem ett bredare underlag. Sista
svarsdag är 15 januari.
Klicka här för att komma till enkäten

Loss of licence
Sjöbefälsföreningen uppmanar dig som har en sjukdom eller en skada som medför att du
inte längre kan få ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, och därför inte längre kan tjänstgöra
som sjöbefäl, att ansöka om Loss of Licence ersättning innan anställningen avslutas. Om

ansökan görs efter sista anställningsdagen finns risk att du inte beviljas ersättning.
Medlem som upplever att han/hon riskerar att bli av med sitt friskintyg rekommenderas
alltid att kontakta sin fackklubb eller, om sådan ej finns, föreningskansliet.
Här kan du läsa mer om loss of licence samt ladda ner ansökningsblankett

Nya regler i och med GDPR
Nu när GDPR trätt i kraft får Sjöbefälsföreningen inte längre skicka information och
kommunicera med våra medlemmar via jobbmailadresser. För att fortsätta få information
via mail behöver du därför ge oss din privata mailadress. Om du är osäker på vilken
mailadress du har angett, hör gärna av dig till oss på sbf@sjobefal.se eller på 08518 356
00.

Medlemskap i akassan
Ditt medlemskap i Sjöbefälsföreningen inkluderar inte medlemskap i arbetslöshetskassa.
För medlemskap i akassan, ta kontakt med AEA, Akademikernas Akassa på 08412 33
00 eller info@aea.se. Du kan även läsa mer på www.aea.se.
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