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Nytt skärgårdsavtal klart!
Sjöbefälsföreningen har den 5 april undertecknat en överenskommelse med Almega
avseende skärgårdsavtalen. Avtalet är treårigt med möjlighet att säga upp det sista året
för omförhandling.
I botten ligger teknikavtalet/industriavtalet, men vi har kommit överens om att under året
försöka värdesätta våra respektive yrkanden för att antingen köpa, sälja eller byta med
varandra. I praktiken så betyder det att vi räknar upp lönetariffer och tillägg med 2,2
procent från den 1 januari 2017.
Klicka här för att läsa mer om det nya skärgårdsavtalet.

Förhandlingar med Sarf pågår
Vad gäller avtalet med Sarf så pågår förhandlingar, och ännu är ingenting klart.

Onlinekurs mot trakasserier
Nu har den nya onlinekursen mot trakasserier lanserats. Utbildningen har tagits fram för
att öka förståelsen för vikten av likabehandling och hjälpa till att visa på var gränserna går.
Målet är att alla som genomför utbildningen skall reflektera över hur de agerar och utifrån
det stötta den utsatte samt sätta stopp för trakasserierna. Kursen vänder sig till alla som
arbetar inom sjöfarten, både ombord och i landorganisationen.
Klicka här för att komma till kursen.

Glöm inte att du kan boka stugor på nätet!
Sjöbefälsföreningens stugor kan numera bokas på nätet. Där kan du också se en
kalender för varje stuga som visar vilka veckor som är lediga och vilka som är upptagna.
När du bestämt dig för en ledig vecka fyller du i intresseanmälan för den veckan, som
skickas direkt till kansliet, och inom kort får du ett besked på om du har fått stugan just
den veckan.
Klicka här för att komma till stugbokningssidan.

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.

Glad Påsk!
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