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Positiva besked i skattefrågor
För drygt en vecka sedan kom besluten från Skatterättsnämnden i de fall som
Sjöbefälsföreningen har drivit och många av beskeden var till fördel för
Sjöbefälsföreningens medlemmar.
– Det är väldigt positivt att de har kommit till de här slutsatserna, säger
Sjöbefälsföreningens jurist Mats Johansson.
Läs mer om besluten på Sjöbefälsföreningens hemsida.

Avtalsförhandlingarna med SARF och Almega
Sjöbefälsföreningens avtal med Almega har gått ut den 31 december 2016 och avtalet
med Sarf har gått ut den 31 januari 2017. Både Almega och Sarf vill avvakta tills industrin
har satt märket innan de är beredda att börja förhandla. Under tiden prolongeras,
förlängs, de gamla avtalen tills ett nytt avtal är tecknat.

Sjöbefälsföreningen kommer till Career Event
Den 56 april finns Sjöbefälsföreningen på plats på Career Event. Kom och prata med oss
i vår monter och ställ alla dina frågor om medlemskap, avtal och arbetsvillkor.
Hoppas vi ses där!

Bolåneerbjudande från SEB
Det bolåneerbjudande som SEB lämnar till Sacoförbundens medlemmar förbättrades i
november och ger en räntenedsättning på 0,5 procentenheter, mot tidigare 0,35
procentenheter. Detta är ett tak, vilket innebär att ytterligare räntenedsättning kan ges när
individuella förutsättningar finns. När man ansöker om bolån är det viktigt att påtala att
man är medlem i ett Sacoförbund, så att man kan dra nytta av rabatterbjudandet.
Läs mer om erbjudandet här.

Omvärldsbevakning som RSSfil
Nu kan du få Sjöbefälsföreningens omvärldsbevakning som RSSfil.
Klicka här för att komma till RSSfilen

Ny avgiftsmodell för studerandemedlemmar
Från och med årsskiftet blir det en ny avgiftsmodell för Sjöbefälsföreningens
studerandemedlemmar. Istället för att betala medlemsavgift motsvarande aktiv medlems
avgift (274 kr per månad) under ombordpraktiken, så kommer en årsavgift på 180 kr att
tas ut för studerandemedlemmar.
Som studerandemedlem har du möjlighet att söka stipendium under ombordpraktiken på
1500 kr per månad. Detta förutsätter dock att du har varit medlem minst ett år innan
praktiken. Maxbelopp är 9000 kr per elev och studieperiod.

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