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Studiestipendiet höjs till 30 000 kronor
Styrelsen i Sjöbefälsförbundets Stödfond har beslutat att ändra villkoren för utbetalning av
stipendier till högskoleelever som efter årskurs två (det vill säga under årskurs tre och
fyra) genomgår den fartygsförlagda delen av utbildningen. Minst ett års medlemskap gäller
fortfarande för att kunna få del av stipendiet.
– Vi har upptäckt att de elever som går på Sjöingenjörsutbildningen endast har fem
månaders praktik i åk 3 och 4, vilket innebär att de får en mindre del studiestipendier än
de som går Sjökapten så därför beslutade vi oss för att göra den här ändringen, säger
Mikael Huss, vd på Sjöbefälsföreningen.
Styrelsen har beslutat att höja stipendiet till 200 kronor per omborddag, dock maximalt
30.000 kronor per elev. Detta motsvarar då fem månader istället för sex månader.
De nya beloppen gäller från och med den 1 april.

Skattereduktion för fackföreningsavgift
Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades
igen den 1 april 2019. Det innebär att du som medlem i Sjöbefälsföreningen kan du få
skattereduktion för fackföreningsavgifter som du har betalat från och med den 1 juli 2018
för inkomstår 2018. För inkomstår 2019 kan du få skattereduktion för fackföreningsavgifter
som du har betalat före den 1 april 2019.
Skattereduktion ges med 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under
året om den sammanlagda avgiften har varit minst 400 kronor.
Skattereduktionen sker automatiskt eftersom Sjöbefälsföreningen har lämnat
kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter. Du behöver alltså inte begära
skattereduktionen i din inkomstdeklaration.

Nytt karensavdrag i skärgårdstrafiken
Följande karensregler gäller för sjöbefäl som arbetar i skärgårdstrafiken. Från och med 1
januari 2019 är det nya karensregler i sjuklönelagen. Istället för en karensdag, som
innebär att sjuklön inte utges första sjukdagen, skall det göras ett karensavdrag från
sjuklönen, det vill säga ett beloppsavdrag. Karensavdraget skall motsvara 20 procent av
den sjuklön som baseras på den sjukes genomsnittliga ordinarie veckoarbetstid.
Observera att vederlag som den sjuke skulle ha intjänat under sjuklöneperioden skall
tillgodoräknas den sjuke. Sjöbefälsföreningen och Almega har anpassat karensreglerna i
Strömmaavtalet och Styrsöavtalet till sjuklönelagens nya regler om karensavdrag.
För att se den nya bilagan till avtalen, klicka här.

Nya regler för stugbokning
Nu ändras reglerna för att hyra föreningens fjällstugor. Detta för att skapa ett lättare och
rättvisare system för alla medlemmar. De viktigaste förändringarna är:
• Sista anmälningsdatum blir den 31 maj. Det innebär att alla kommer att få svar senast
den 15 september.
• När man söker så kommer man att få ange förstahandsval och andrahandsval för att
föreningen lättare ska veta vilka veckor den sökande helst vill ha.
• Antal önskade veckor begränsas till totalt två förstahandsveckor och två
andrahandsveckor.

Sjöbefälsföreningen håller också på att renovera några av stugorna för att höja
standarden. Därför höjs nu också priserna något. De nya priserna börjar gälla från vecka
18 i år, förutom de som redan bokat. För att se de nya priserna, gå in på vår hemsida.
Klicka här för att komma till stugbokningen.

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.
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