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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!
Den 24 juni nästa år, på Frösundavik i Solna, 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.
Senast den 20 september måste ditt förslag ha inkommit till valberedningen.
Undrar du vad det innebär att bli nominerad till kongressombud? Klicka här för att läsa
intervjun med Annelie Hamberg, andre vice ordförande i Sjöbefälsföreningen, om frågorna
hon hade velat få svar på innan hon blev kongressombud för första gången.

Arbetsbrist i Floatel
Vikande efterfrågan på bostadsriggar har lett till att ett fyrtiotal av Sjöbefälsföreningens
medlemmar i Floatel, som tillhandahåller bostadsplattformar till oljeriggar, under våren har
sagts upp. Av rederiets fem riggar är endast en rigg i drift.
– Sjöbefälsföreningen har suttit i förhandlingar med Floatel hela våren för att hitta
lösningar för att rädda så många jobb vi kan, säger Sjöbefälsföreningens VD Mikael Huss.
Nu är processen avslutad och vi lyckades till viss del, men tyvärr kunde vi inte rädda alla
jobb. Situationen inom offshoreindustrin har varit tuff i många år nu med vikande
efterfrågan och det drabbar tyvärr även de anställda.
– Glädjande är dock att vi ser att våra medlemmars kompetens efterfrågas och några av
de som har blivit uppsagda har redan fått nya jobb, säger Mikael Huss.
I början av juni skrev Floatel under en avsiktsförklaring med ProSafe om en eventuell
fusion. Målet är att fusionen går i lås och detta tidigast under hösten. Vad det innebär för
våra medlemmar vet vi ännu inte.

Uppdatera din mailadress!
I höst är det kongressval där du som är aktiv eller interaktiv medlem får möjlighet att rösta
på de kandidater som du tycker ska bli kongressombud. Men för att få rösta måste du ha
uppgett en aktuell epostadress till oss i föreningen.
Om du är osäker på vilken epostadress du har angett till Sjöbefälsföreningen är det
därför väldigt viktigt att du hör av dig till oss och kontrollerar att vi har en aktuell e
postadress till dig. Du når oss på 08518 356 00 eller på sbf@sjobefal.se.
Om du vill rapportera in en ny epostadress kan du även fylla i det på vår hemsida. Klicka
på länken nedan, fyll i ditt namn och din epostadress och klicka i "Jag är befintlig
medlem". Fyll i de uppgifter du vill ändra och tryck nästa steg, tills du får upp "Tack för dina
ändringar!"

Klicka här för att ändra din epostadress på vår hemsida
Bara de som har uppgett en aktuell epostadress kommer att kunna rösta i
kongressvalet i höst!

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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