nr 8 15-07-2014
Välkommen till Sjöbefälsföreningens nyhetsbrev
Vår ambition är att Sjöbefälsnytt ska komma ut i mitten av varje månad med det senaste från Sjöbefälsföreningen.
Glöm inte att uppdatera din e-postadress. Det gör du enkelt själv genom att logga in på www.ledarna.se eller kontakta SBFs
kansli så hjälper vi dig.
Vi önskar alla en fortsatt skön sommar!

Maritima strategin klar i november
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har meddelat att regeringens martima strategi ska presenteras i november.
- Strategin är en pågående process och vi har startat många utredningar, säger hon. I höst är det dags att gå från ord till
handling.

Skadeståndsansvar och försäkringsskyldighet vid transporter av
passagerare till sjöss
Inom EU har kraven på transportörer skärpts vid sjötransporter av passagerare, vilket har medfört en stärkt ställning för
passagerare vid olyckor till sjöss. De skärpta reglerna innebär bland annat att transportörerna har ett strikt ansvar för
personskador och ska ha försäkring som täcker det strikta ansvaret. Transportörerna ska också tydligt informera
passagerarna om deras rättigheter. Regeringen föreslår nu att dessa förbättringar för passagerarna ska gälla för fler inrikes
transporter till sjöss än vad som nu är fallet. Samtidigt ska hänsyn tas till sjöfartsnäringens förutsättningar och behov.
Man lämnar också förslag som gör det möjligt med straffrättsliga sanktioner, om transportören inte är försäkrad eller om
befälhavaren inte medför ett certifikat eller ett bevis som visar att försäkringsskyldigheten är fullgjord. Det blir även möjligt att
belägga fartyget med nyttjandeförbud om certifikatet eller beviset inte medförs.
Det förslås dessutom att Sverige tillträder 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av
passagerare och deras resgods. Tillträdet innebär att ytterligare transporter omfattas av ett förstärkt skydd.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Sjöbefälsföreningen har bytt besöksadress
Ledarna renoverar fastigheten på Sankt Eriksgatan och Sjöbefälsföreningens kansli har därför flyttat till Västmannagatan 4
vid Norra Bantorget. Renoveringen beräknas ta ca 1 år och under den tiden träffas vi på den tillfälliga adressen.
Observera att Sjöbefälsföreningens postadress och telefonnummer INTE påverkas av flytten.

Följ oss på även på vår hemsida och på Facebook och Twitter
Du kan även få aktuell information
från Sjöbefälsföreningen på vår
hemsida och på vår Facebooksida.
På FB-sidan kan du också lägga in
egna kommentarer till föreningen

eller till kollegor.
På Twitter lägger vi varje dag ut
tweets som länkar dig vidare till
intressanta sjöfartsrelaterade
artiklar och händelser över hela

världen.
Du når våra Facebook- och
Twittersidor enklast via direktlänkar
på vår hemsida
www.sjobefalsforeningen.se

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN - en förening inom Ledarna
Box 12100, 102 23 Stockholm
tel 08-598 99 085 e-post sbf@ledarna.se internet www.sjobefalsforeningen.se
Nyhetsredaktör marie.halvdanson@ledarna.se

Klicka här för att avregistrera din adress

