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Dags att nominera till kongressombud!
Känner du någon som vill vara med och påverka vad Sjöbefälsföreningen ska arbeta med
i framtiden och vilka frågor som ska prioriteras? Eller är det kanske du själv som vill
engagera dig? Då ska du nominera till kongressombud!
I juni nästa år är det dags för Sjöbefälsföreningens kongress. Här beslutas en rad viktiga
frågor, som vilka frågor som föreningen ska driva, föreningens budget, eventuella
stadgeändringar, och så vidare. Dessutom är det ett bra tillfälle att träffa kollegor från
andra rederier och att lära sig mer om hur facket fungerar. De som fattar alla beslut under
kongressen är de 35 kongressombuden. Vilka de blir kommer att avgöras i ett elektroniskt
kongressval som kommer att hållas i höst. Men redan nu är det dags att nominera
kandidater till kongressombuden.
Så har du en kollega du vill nominera, eller vill du nominera dig själv? Skicka ett mail till
valberedningen@sjobefal.se med namn, rederi och kontaktuppgifter till personen du
nominerar. Observera att personen måste vara tillfrågad och aktiv eller interaktiv medlem.

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i
världsklass
Sjöbefälsföreningen har, tillsammans med några av de största aktörerna i
sjöfartsbranschen, valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i
världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i
världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.
Deltagande organisationer ska:
•

Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt
systematiskt följa upp utbildningsinsatser.

•

Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt.

•

Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framgång.

•

Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen enligt
avsiktsförklaringen.

•

Verka för forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.

•

Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området.

Deltagande organisationer i det branschövergripande samarbetet som kallas Vågrätt är
Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar,
Sjösektionen på Chalmers, Studentföreningen Lambda, Almega, Svensk Sjöfart, Seko
sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna,
Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar
också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.
Läs mer om samarbetet och ta del av avsiktsförklaringen på vår hemsida.

Sista chansen att anmäla intresse för fjällstuga!
Sista dagen för intresseanmälan till fjällstugorna för vintersäsongen 20192020 är
den 31 maj. Alla kommer att få svar senast den 15 september. På grund av hög
efterfrågan så lottas alla fjällstugorna för veckorna 52 och 1–16. Nytt för i år är att när du
söker så kommer du att få ange förstahandsval och andrahandsval för att föreningen
lättare ska veta vilka veckor du helst vill ha. Antalet önskade veckor är begränsade 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.

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.

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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